onze bagage

onze uitvalsbasis

in een stevige, maar handige
rugzak voor dag 1:

JES Sleep Inn



picknick in een brooddoos

Werkhuizenstraat 3



herbruikbare drinkfles met water



2 tussendoortjes (géén snoep)



4 x € 0,50 (toilet)



max. €10 zakgeld voor bv. een ijsje



een balpen



een key-holder



een mondmasker



een leesboek/kaartspel/reisspel



BROODDOOS EN DRINKFLES
ELKE DAG NODIG!

in een reistas:


ondergoed



kousen



kledij aangepast aan het weer,
regenjas…



toiletgerief + zonnecrème



pyjama + pantoffels



leesboek/reisspel



onderlaken, kussenovertrek,
slaapzak



zakdoeken



1 mondmasker (reserve)

STADSKLASSEN BRUSSEL
18-19-20 mei 2022

1080 Brussel
Jes Sleep Inn is het verblijfcentrum
van Jes, een jongerenorganisatie
actief in Brussel. Gelegen in een oud
industrieel pand tussen het historisch
centrum van Brussel en Tour en Taxis
is het de ultieme uitvalsbasis om met
de leerlingen Brussel te bezoeken.
‘s Morgens krijgen we er een ontbijt en
kunnen we onze picknick klaarmaken.

Sportklassen in de sporthal,
zeeklassen aan zee,
stadsklassen in de stad…
GENIETEN: ontdekken,
beschouwen, experimenteren,…

‘s Avonds krijgen we een warme
maaltijd.

CULTUUR: erfgoed, geschiedenis,
media…

SOCIAAL: samenhorigheid,
contactgegevens
Indien u een leerling wenst te
bereiken om DRINGENDE redenen
vragen we om steeds contact op te
nemen met de school.
056 41 42 77
eigen GSM laten we thuis!

omgaan met, zorg voor elkaar,
zelfstandigheid,…

EXPRESSIE: verbale communicatie
versterken, durf, creativiteit…

VAARDIGHEDEN: trein en metro,
stadsplan…

Leren in een andere,
aantrekkelijke leeromgeving!

PROGRAMMA
dinsdag 17 mei:

donderdag 19 mei:

vrijdag 20 mei:

Bagage op school
tussen 16:00 en 17:30 uur

Brussels Parlement

Stapstadwandeling
Zavel en Marollen

(Beperk je bagage, ga voor het minimum)
woensdag 18 mei:
Thuis een stevig ontbijt
Verzamelen op school om 08:00 uur.
Vertrek naar
station om 08:15 uur.
Eigen picknick, drank en tussendoortje
(in een rugzak)
Stadsspel “Zapstad 1000”
Tijdens dit spel gidsen de leerlingen
zichzelf, gewapend met een
opdrachtenboekje en een kaart van
Brussel, van de ene naar de andere
opdracht. Zo ontdekken ze
spelenderwijs het centrum van
Brussel.
Het Atomium
Het Atomium is hét symbool van
Brussel en België. We laten ons
verrassen door deze parel uit de expo
van 1958.

Klaar voor een spannende speurtocht in
het Brussels Parlement?
We volgen letterlijk de weg van een wet.
Die begint bij een briljant plan en wordt
werkelijkheid als de stemknopjes
op groen springen.
Tussendoor houden we halt in de
commissiezalen, kijken we naar
prachtige kunstwerken en nestelen
we ons knus op de zitjes in het
halfrond.
Als top of the bill spelen we de
grote speurneusQUIZ!

Van op het Poelaertplein kijken we
uit over groots Brussel en glippen we
binnen in het Justitiepaleis om de
sfeer en de ‘grandeur’ van wet en
rechtspraak op te snuiven.
Daarna dalen we via het
Breughelplein af naar hartje Marollen
waar we stilstaan
bij de sociale geschiedenis en
evolutie van de wijk.
We zetten de vlooienmarkt en de
buurtcafés in de verf.

VRT-studio’s
Professionele VRT-gidsen schetsen
ons een duidelijk beeld van de rol die
de media in ons leven speelt.
Ze leggen ons uit hoe een programma
tot stand komt en laten ons een kijkje
nemen achter de schermen van
regiekamers en studio’s.

Terug thuis
We komen aan in het station
van Wevelgem om 15:20 uur.
Terug op school rond 15:30 uur.
Bagage kan opgehaald worden
op school vanaf 15:30 uur.

