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GWP voor 2B 

Beste ouders 
Beste leerlingen  

Zoals elk jaar gaan wij met al de leerlingen van 2B op GWP (Geïntegreerde Werk Periode). 
Deze GWP zal plaatsvinden van dinsdag 2 mei tot en met vrijdag 9 mei 2017 in jeugdverblijf 
Merkenveld te Loppem (bij Brugge).   

Tijdens deze vierdaagse leren de leerlingen op een andere manier omgaan met 
medeleerlingen en leerkrachten. Dit veronderstelt op de eerste plaats respect en beleefdheid 
en het verder ontwikkelen van verantwoordelijkheidszin en groepsgevoel. Tevens is het een 
mooie afsluiter van de eerste graad. Het doel van deze uitstap is in de eerste plaats 
‘teambuilding’. Ook sport, spel en de actieve deelname bij het zelf bereiden van onze 
maaltijden zijn doelstellingen die ze moeten bereiken. 

De kostprijs van deze vijfdaagse bedraagt ongeveer € 100. Jullie hebben reeds €50 betaald 
via de eerste schoolfactuur en de volgende schijven van 2 x €25 worden afgerekend via de 
tweede en derde  factuur.  

In deze prijs zitten de maaltijden, de vieruurtjes, de avondsnacks, de overnachtingen, het 
vervoer heen en terug en de benodigdheden voor de middag- en avondactiviteiten. De 
kosten zijn gebaseerd op de prijzen van vorig schooljaar en kunnen nog altijd afwijken. U 
mag tegen het einde van het schooljaar een gedetailleerde afrekening verwachten. We 
hopen zo op een transparante manier te werken. 

Jullie krijgen in april nog een bundel met alle nodige informatie. Gelieve het onderstaande 
strookje alvast in te vullen en af te geven aan de opvoedster ten laatste op vrijdag 19  
november.  

Alvast bedankt 

S. Dekocker        De leerkrachten van 2B  
Directeur 

______________________________________________________________________
     

Ik, …………………………………………………………………….…….., 

bevestig dat ik deze informatie over de GWP ontvangen heb. Ik geef 

de toelating aan mijn zoon/dochter,   …………………………………… 

…………………………………………………………uit klas……………. 

om deel te nemen aan deze verplichte schooluitstap.     

     Handtekening ouders	  


