Chr. Scholengemeenschap voor atheneum havo mavo

Aan de ouders en/of verzorgers en aan de leerlingen
van v_go2a, v_go2b, v_mh2a, m_m2a, m_m2b,
m_h2a, m_h2b, m_a2a, m_a2b en m_a2c

Mijdrecht, 6 maart 2019
Betreft:

excursie Amsterdam: Scheepvaartmuseum en Joods Cultureel Kwartier
kenmerk 2190306-781

Geachte heer, mevrouw, beste leerling,
Op maandag 25 maart, dinsdag 26 maart en donderdag 28 maart 2019 gaan alle 2e
klassen op excursie naar Amsterdam. Zij bezoeken de Portugese Synagoge, het
Auschwitzmonument, de Dokwerker, de Hollandse Schouwburg en het
Scheepvaartmuseum. De activiteit wordt verzorgd door de secties geschiedenis en
godsdienst/levensbeschouwing.
De klassen m_a2a, m_a2b, m_h2a en m_h2b verzamelen op maandag om 09.30
uur bij hun mentor of begeleider. Zij vertrekken om 09.45 uur. Op maandag tijdens het
ochtendprogramma bezoeken m_a2a en m_a2b het Scheepvaartmuseum. Daarna
wandelen ze onder begeleiding naar de synagoge. Voor m_h2a en m_h2b geldt hetzelfde
programma maar dan omgekeerd. Om 14.30 uur zullen de klassen die eindigen bij het
Scheepvaartmuseum met de bus naar school vertrekken. Om 15.30 uur vertrekken de
klassen die eindigen bij het Joods Cultureel Kwartier.
De klassen v_go2a, v_mh2a en v_go2b verzamelen op dinsdag om 09.30 uur bij hun
mentor of begeleider. Zij vertrekken om 09.45 uur. Op dinsdag tijdens het
ochtendprogramma bezoeken v_go2a en v_mh2a het Scheepvaartmuseum. Daarna
wandelen ze onder begeleiding naar de synagoge. Voor v_go2b geldt hetzelfde
programma maar dan omgekeerd. Om 14.30 uur zullen de klassen die eindigen bij het
Scheepvaartmuseum met de bus naar school vertrekken. Om 15.30 uur vertrekken de
klassen die eindigen bij het Joods Cultureel Kwartier.
De klassen m_m2a, m_m2b en m_a2c verzamelen op donderdag om 09.30 uur bij
hun mentor of begeleider. Zij vertrekken om 09.45 uur. Op donderdag tijdens het
ochtendprogramma bezoeken m_m2a, m_m2b en m_a2c het Scheepvaartmuseum.
Daarna wandelen zij voor het middagprogramma onder begeleiding naar de synagoge.
Om 14.30 uur zullen deze klassen weer naar Mijdrecht vertrekken.
Houd u rekening met onvoorziene vertragingen. De leerlingen kunnen beter geen
afspraken ’s middags rond de aankomsttijden maken. Mocht uw zoon of dochter ziek zijn
op deze dag, dan verzoeken wij u dit voor 08.00 uur bij de conciërge te melden.
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In de bus wordt niet gegeten en gedronken. Zowel voor of na het bezoek is hier genoeg
gelegenheid voor. Om opdrachten te kunnen maken moet wel een pen mee worden
genomen. Wij gaan ervan uit dat de leerlingen zich als gast gedragen en dat het een
leuke dag wordt.
Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
VeenLanden College
De secties geschiedenis en
godsdienst/levensbeschouwing
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