BRUSSEL
27&28 MAART 2018
Hallo,
Jullie hoorden het ongetwijfeld al: drie Vlaamse zesde leerjaren spelen volgende week de finale van
WHIZZKIDS, de ICT-wedstrijd voor leerlingen uit L5 en L6.
Doordat de hele klas sterk werkte, haalden ze de halve finale. Daar mochten 4 leerlingen de groep
vertegenwoordigen … en dat deden ze met glans: ze werden eerste.
De hele klas mag nu meespelen in de finale. Deze vindt woensdagmiddag plaats in het Google
Digitaal Atelier in Brussel. Daar neemt ons zesde het op tegen leeftijdsgenoten uit Kessel en een
uit Etterbeek.
We kregen alvast gratis tickets voor het museum voor Natuurwetenschappen.
Op donderdag zouden we al naar Brussel treinen voor een bezoek aan het federaal parlement.
Twee dagen na elkaar naar Brussel dus.
Daardoor kwam het idee om er een tweedaagse van te maken.
Sneller gedroomd dan gedaan. Op zo’n korte termijn een slaapplek vinden voor 16 leerlingen en 2
begeleiders, was niet simpel …. Maar, waar een wil is, is (soms) een weg;-)
Er hangt ook een kostenplaatje aan. Dit werd, uiteraard, niet doorgegeven in ’t begin van het
schooljaar. Toch blijven we binnen de wettelijke maximumfactuur. De totale kostprijs bedraagt
€58. Dat komt op de rekening van maart.

PROGRAMMA: WOENSDAG 27 MAART









Aanwezig aan het station, kant Sint-Michiels, om 7.45 u. Trein om 8.05 u.
Bezoek aan het museum voor Natuurwetenschappen.
Middageten: eigen picknick.
Finale WHIZZKIDS in het Google Digitaal Atelier in Brussel (er wordt ook iets van
versnaperingen voorzien).
Vooravondwandeling in Brussel met bezichtigen van enkele bekende toeristische plaatsjes
Avondmaal in de Pizzahut.
Wandeling naar jeugdherberg JES Sleep In.
(we kregen goede referenties van een andere Brugse school)
Bekomen, nagenieten, … en tijdig onder de lakens (die inbegrepen zijn in de verblijfskost).

PROGRAMMA: DONDERDAG 28 MAART




Ontbijt: door de late boeking konden we geen gebruik meer maken van de catering ter
plaatse. We halen zelf boterkoeken. Wie graag fruitsap, melk, chocolademelk wil, brengt dit
zelf mee. We kunnen de hervulbare flesjes opnieuw met water vullen.
Bezoek aan en workshop in het federaal parlement. Voor ’s middags halen we in de buurt
belegde broodjes en een drankje.
Om 17.30 u. terug aan het station in Brugge (spoor 9).

MEENEMEN IN EEN KLEIN RUGZAKJE






Picknick voor woensdagmiddag
Drankje voor ontbijt donderdag
Water in een hervulbaar flesje
Slaapkledij, vers ondergoed, wasgerief (geen douche), tandpoetsgerief, kam of borstel
Kids-ID

We duimen voor een gezellige tweedaagse en zijn ervan overtuigd dat het een unieke ervaring
wordt.
Vriendelijke groet
Juf Annika, meester Stijn
Anne D., directeur

