
	  

	  

 
24 maart 2016 

 
 
 
Uitstap Antwerpen voor 6ASO Topsport, 6 Handel, 6 Info, 6STW en 6LOv 
 
 
Beste ouder 
Beste leerling 
 
Op vrijdag 15 april bezoeken we met 6ASO Topsport, 6 Handel, 6 Info, 6 STW en 6LOv de 
Dossin Kazerne en het Red Star Line Museum in Antwerpenen. Dit bezoek kadert in de 
lessen Engels, Nederlands en geschiedenis waar vakoverschrijdend wordt gewerkt rond 
herinneringseducatie en migratie.  
 
We verwachten jullie om 8.30 uur op de Bodartparking waar je je meldt bij de begeleidende 
leerkrachten. Wees op tijd! Na het invullen van de aanwezigheidslijsten vertrekken we 
onmiddellijk met onze bus naar Mechelen waar we om 9.15 uur verwacht worden in de 
Dossin Kazerne (https://www.kazernedossin.eu/NL/ ).  
 
Na het bezoek brengt de bus ons naar Antwerpen waar er tijd is om te lunchen. Je brengt 
zelf een lunchpakket want we hebben geen tijd om iets te gaan kopen in de stad. Na de 
lunch bezoeken we het Red Star Line Museum (http://www.redstarline.be). 
 
Met hun hele leven gepakt in enkele koffers, nemen miljoenen mensen vanaf 1800 de boot 
vanuit Europa naar Amerika. De Verenigde Staten en Canada zijn het beloofde land voor 
fortuinzoekers en iedereen op zoek naar een beter bestaan. De reis naar de nieuwe wereld 
begint voor vele mensen in een havenloods in Antwerpen. Tussen 1873 en 1934 banen de 
oceaanstomers van Red Star Line voor ongeveer 2 miljoen mannen, vrouwen en kinderen de 
weg naar een nieuw leven. 
 
We verlaten het Red Star Line Museum om 14.45 uur  en onze aankomst op de 
Bodartparking is voorzien omstreeks 15.30 uur.  
 
De kosten voor deze uitstap komen neer op €19 en worden verrrekend via de 
schoolrekening. Wij hopen dat dit voor onze afstuderenden een boeiende en leerrijke dag 
wordt, waarbij iedereen zich gedraagt volgens de waarden en normen van het GO! We 
beklemtonen hier in het bijzonder het tonen van respect, het hebben van een open geest en 
het aan de dag leggen van leergierigheid. 
 
Leerlingen die graag rechtstreeks vanuit Antwerpen vertrekken omwille van trainingen of een 
andere reden, gelieve mevrouw Labrie te verwittigen zodat er tijdig een regeling getroffen 
kan worden.  
 
Met vriendelijke groeten 
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