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Bezoek aan partnerschool in Brühl voor 5 Toerisme op 23 mei 2017 
 
Beste ouder   
Beste leerling   

Omwille van onze nauwe band met het Karl-Schillerberufskolleg in Brühl (bij Keulen) en 
vooral omdat jullie Duits studeren, organiseert onze school deze unieke leerrijke uitstap. 
Onlangs hadden jullie nog de kans om tijdens een speed-dating een aantal van deze 
leerlingen te ontmoeten bij ons op Campus Redingenhof. Om je Duits alvast te oefenen, kun 
je alvast een kijkje nemen op hun website: http://www.ksbk.de/ 

Dit wordt het programma: 

We nemen de trein vanuit Leuven naar Keulen op dinsdagochtend 23 mei. Afspraak aan 
het station om  6.15 u stipt aan de loketten. 

Leuven – Luik: 6.26 u – 7.02 u. --- Luik – Keulen (ICE): 7.12 u – 8.15 u – Köln Hauptbahnhof 
8.32 u. – Brühl: 8.45 u. 

We nemen de trein terug in Keulen om 17.43 u Aankomst in Leuven om 19.31 u (1 overstap 
in Luik) 

Ter plekke nemen we deel aan de EUROPA TAG die in de partnerschool georganiseerd 
wordt onder de vorm van verschillende workshops. Wij geven er zelf eentje over België. Trek 
sportieve kledij aan, maar aansluitend is er een sponsorloop. In de namiddag trekken we 
naar het sportmuseum (http://www.sportmuseum.de) voor een geleid bezoek en daarna 
bezoeken we UNESCO-werelderfgoed, de Kölner Dom.  

De kostprijs voor deze uitstap wordt betaald door het Erasmusproject. 
 
Tenslotte hopen wij dat jullie de waarden van het GO! zullen uitdragen:  
* respectvol * een open geest hebben * verdraagzaam * democratisch * sociaal * 
samenwerken * betrokkenheid * geëngageerd * zelfstandig * verantwoordelijk * 
zelfvertrouwen * creatief * innovatief * iedereen is VIP * actief pluralisme * neutraliteit * 
integriteit * ambitie * mondig * positief-kritisch * onderzoekend * ondernemend * leergierig * 
leerplezier * wereldburger! 

Mochten er nog vragen zijn, aarzel dan niet om contact op te nemen, via smartschool of 
telefonisch (0476/488723). 

Hopelijk hebben jullie er zin in! Wij alvast wel. 
 
Met vriendelijke groeten 

 
 
 

 
S. Dekocker   T. Proesmans  Diane Lemmens  
Directeur    Directeur  Leerkracht Kantoor/Toerisme/Stage 

http://www.ksbk.de/
http://www.sportmuseum.de/

