Chr. Scholengemeenschap voor atheneum havo mavo

Aan de ouder(s) en/of verzorger(s) van
de leerlingen van de eerste klassen
Mijdrecht, 11 maart 2019
Betreft: excursie Blijdorp
Geachte meneer, mevrouw,
Op donderdag 28 maart 2019 gaan alle brugklasleerlingen van het VeenLanden
College op excursie naar Diergaarde Blijdorp in Rotterdam. Deze excursie wordt
georganiseerd door de sectie biologie en staat in het teken van “diergedrag”.
De leerlingen zullen in Blijdorp in groepjes een aantal opdrachten maken en er is
uiteraard ruimte om de dieren te bekijken. De opdrachten zullen worden beoordeeld met
een cijfer.
Alle leerlingen dienen zich per klas om 08.15 uur op school verzamelen in een klaslokaal
bij hun mentor (klaslokaal wordt later meegedeeld).
We zullen om 08.30 uur vertrekken richting Diergaarde Blijdorp en verwachten rond
16.00 uur weer terug te zijn op school, afhankelijk van het verkeer.
Een dringend verzoek om op deze dag geen afspraken te maken op of rond vertrek- en
aankomsttijden.
Wij zijn nog op zoek naar ongeveer 10 ouders die het leuk vinden om ons docententeam
te helpen bij de begeleiding van deze excursie. Mocht u tijd en zin hebben om mee te
gaan, dan kunt u zich aanmelden door een email te sturen naar: KRT@hetvlc.nl
Mocht uw zoon of dochter onverhoopt ziek zijn op deze leuke dag, wilt u dat dan vóór
08.00 uur bij de conciërges melden!
Leerlingen zorgen zelf voor:
 Middageten/ -drinken
 Een pen en/of een potlood
 Een fototoestel of camera (tegenwoordig zijn veel mobiele telefoons uitgerust met
een camera)
 Papier
 Een stuk karton met paperclips of een klembord om lopend te kunnen schrijven.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Namens de sectie biologie,
Met vriendelijke groet,
VeenLanden College
Bastiaan Kikkert,
sectievoorzitter
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