
 

 

Tweedaagse studiereis naar Ieper, 14-15 mei 2020 

 

Beste leerlingen van het vijfde jaar 

Beste ouders 

 

Op donderdag 14 en vrijdag 15 mei 2020 vindt onze jaarlijkse Geïntegreerde Werkperiode (GWP) voor 

de vijfdejaars naar Ieper en de frontstreek van de Eerste Wereldoorlog plaats. In het overzicht hieronder 

is alle informatie terug te vinden.  

De allerbelangrijkste dingen op een rijtje 

➢ Programma: 

Het programma van onze tweedaagse is goedgevuld en omvat onder meer een bezoek aan het 

Passchendaele Memorial Museum, een bezoek aan brouwerij De Kazematten, het bijwonen van 

The Last Post onder de Menenpoort en een gegidste fietstocht langs enkele herdenkingspunten 

van de Eerste Wereldoorlog in en rond de stad Ieper. 

 

➢ Vervoer van en naar Ieper: 

Wij reizen per trein. Voor het vertrek richting Ieper worden alle leerlingen op 14 mei stipt om 

6u20 aan het station van Geel verwacht. Een dag later verwachten wij omstreeks 17u18 terug te 

zijn in Geel (al zijn vertragingen altijd mogelijk met de trein). 

 

➢ Verblijf: 

Best Western Hotel – Flanders Lodge in Ieper 

Adres: Dehemlaan 19, 8900 Ieper 

 

➢ Deelnameprijs: 

€120. Daarnaast is het aanbevolen ook een beetje cash geld mee te nemen naar Ieper om een 

drankje en/of snack te nuttigen tijdens een (zeldzaam) vrij moment.  

  



 

Wat steken we in onze bagage? (Zorg er voor dat je bagage een handige/kleine rugzak is waar je mee kan 
fietsen.) 

• lunchpakket voor de eerste dag 

• slaapkledij 

• toiletgerief, washandje, douchegel (handdoek moet je niet meebrengen. Deze wordt in het hotel 
voorzien.) 

• kleding, afhankelijk van het weer (een warme trui voor ’s avonds is geen luxe)  

• fluovestje als je dit thuis hebt liggen 

• hervulbare drinkbus 

• snelbinder als je dit thuis hebt liggen 

• een klein attribuut om je eigen fiets herkenbaar te maken 

• balpen 

• regenkleding 

• eventuele medicatie 

• zakgeld voor de lunch op vrijdag (De leerlingen krijgen vrijdagmiddag in het centrum van Ieper de tijd 
om zelfstandig te gaan lunchen.) 

Afspraken voor de leerlingen 

• Roken is verboden (leerlingen die toestemming hebben van hun ouders om te roken maken 

voordien duidelijke afspraken met leerkrachten) 

 

• Er worden geen alcoholische dranken en energiedranken van thuis uit meegenomen (controle van 

tassen bij aankomst mogelijk) of aangekocht in Ieper. Er wordt geen alcohol op de kamer genuttigd. 

 

Bij het overtreden van regels wordt er na overleg een passende sanctie door het begeleidende 

leerkrachtenteam gegeven. 

Om in te schrijven dient u de google-enquête via de link in de mail in te vullen en dit voor 6 maart (anders 

ben je niet ingeschreven voor de GWP naar Ieper). Meteen na het invullen van deze online enquête zal u de 

betalingsregeling zien verschijnen. Wanneer het inschrijvingsgeld van €120 euro betaald is, is de inschrijving 

definitief. Gelieve het bedrag voor 15 maart 2020 over te maken. 

 

Wij kijken alvast uit naar een fijne en leerzame tweedaagse! 

 

Met vriendelijke groeten 

 

Het Ieperteam 


