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Beste ouders,
Op dinsdag 16 november 2021 gaan we met de kinderen van het 3de leerjaar een
bezoekje brengen aan het chocolademuseum in Antwerpen.
Belgische chocolade is wereldberoemd. Chocolate Nation is meer dan een gewoon
museum, het is een beleving waar bezoekers het Belgische chocoladeverhaal met al
hun zintuigen kunnen beleven en ontdekken. Het belevingsmuseum biedt de leerlingen
een leerrijke en leuke uitstap in het centrum van Antwerpen.
Het bezoek zelf is volledig op kindermaat (inclusief audiogidsen), en de kinderen
kunnen deelnemen aan de zoektocht naar ‘Le petit Chocolatier’, een talentvolle
Belgische chocolatier.
Om in Antwerpen te geraken nemen wij de trein. We hebben hiervoor een volledige
wagon gereserveerd zodat we ook op een veilige en verantwoorde manier ons van en
naar het museum kunnen verplaatsen.
We verzamelen aan het station om 08.20u. Dan zijn we ruim op tijd om onze trein
te halen. We komen terug aan in het station van Genk om 16.22u. Gelieve uw kind van
en naar het station te brengen. We verzamelen dus niet !!! op school.
Gelieve die dag aan uw kind het volgende mee te geven:
•
•
•

Een rugzakje met voldoende eten, drinken en eventueel een tussendoortje
Gemakkelijke kledij en stevige schoenen
Een fluo-vestje !!! Zodat uw kind altijd goed zichtbaar is tijdens de hele
uitstap.

Wij hopen dat dit voor de kinderen een heel leuke en leerrijke gebeurtenis zal zijn,
die hen nog lang zal bij blijven.
Vriendelijke groeten,
Juf Anja en juf Petra
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