GWP 3 – Londen
Op woensdag 27 april vertrokken onze derdejaars op GWP naar Londen. Na de
evacuatie van vorige keer in Brussel-Zuid (na de terroristische aanlagen) geraakten
we ditmaal probleemloos door de douane en bagagecontrole. Daar vond de eerste
stadsopdracht over de Kanaaltunnel reeds plaats. Tijdens de rit met de Eurostar
besefte iedereen dat we weldra toch in Londen zouden toekomen en dat was dan
ook te merken aan de uitgelaten sfeer bij leerlingen en leerkrachten. Wanneer we in
Londen aankwamen en een heerlijk lentezonnetje aantroffen, kon de driedaagse al
niet meer stuk. De eerste rit met de metro is altijd een beetje wennen, maar we
geraakten vlot in onze hotels om de bagage af te zetten. 's Namiddags was er de
geleide wandeling: we vertrokken op Piccadilly Circus en gingen via Trafalgar
Square, de Horse Guards, Downing Street, Big Ben en Houses of Parliament tot aan
Westminster Abbey. Tegen alle verwachtingen in konden we blijven genieten van het
mooie weer. 's Avonds gingen we Japans eten in de Wagamama (met stokjes eten
bleek dan toch niet zo gemakkelijk...) en we sloten de dag af met een filmvoorstelling.
Donderdag 28 april vertrokken we met de hele groep (106 leerlingen en 10
leerkrachten) naar het Natural History Museum. Daar werden de leerlingen naar de
belangrijkste plekjes in het museum geleid m.b.v. een fotozoektocht. Vervolgens
gingen we naar de Tower of London en de Tower Bridge, de ideale plaats om vele
leuke foto's te maken! Het zonnetje was weer van de partij en we maakten de
verplaatsing met de DLR naar Greenwich. Na de lunch in het stadje gingen we te
voet naar het prachtige Greenwich Park en beklommen we de steile heuvel om de
nulmeridiaan te gaan bewonderen. Hier konden we genieten van een ijsje en het
prachtige uitzicht over 'The City'. Na een uurtje ontspannen in het park (sporten of
gewoon relaxen) was het tijd voor het avondmaal in de Pizza Hut waar we genoten
van een lekker pizzabuffet. We sloten deze mooie, maar vermoeiende dag af met
een avondwandeling langs Leicester Square, Chinatown, Shaftesbury Avenue,
Ofxord Street en London Eye.
Na onze laatste nacht in Londen
moesten we onze koffers al
maken en na het ontbijt was het
tijd voor de keuzeactiviteit. De
leerlingen werden in groepjes
verdeeld (volgens de opgegeven
keuze) en trokken naar de Tower
of London, Stamford Bridge
(voetbalstadion Chelsea), het
Science Museum, de London Eye
of National Gallery. Na dit bezoek
was het al tijd om onze bagage op
te halen in de hotels en terug met
de Eurostar naar België te gaan. 's Avonds kwamen we vermoeid, maar met een
super GWP achter de rug, terug aan in Vilvoorde waar de ouders hun kinderen
stonden op te wachten. De enthousiaste reacties van de leerlingen spraken
boekdelen en we kunnen dus terugblikken op een zeer geslaagde GWP!

