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Chr. Scholengemeenschap voor atheneum havo mavo 

 

Aan de ouder(s) en/of verzorger(s) en aan de  

leerlingen van het cluster aardrijkskunde atheneum 6 

 

 

 

 

Mijdrecht, 27 september 2021  

 

 

Betreft: excursie stad Utrecht; kenmerk 20210927-1692  

 

 

Geachte heer, mevrouw, beste leerling, 

 

Op donderdag 7 oktober 2021 staat de stadsexcursie naar Utrecht op de planning 

voor de leerlingen van A6.  

 

Om uiterlijk (!) 09.30u wordt er verwacht dat de leerlingen op Utrecht Centraal Station 

staan. De ontmoetingsplek is het zogeheten ‘bollendak’ op het Stationsplein. De heen-en 

ook de terugreis is op eigen gelegenheid.  

 

In Utrecht krijgen de leerlingen een eigen fiets waarna ze in groepjes onderzoek doen in 

verschillende wijken. Om 13.15u worden we verwacht bij de Domtoren en krijgen we een 

rondleiding met een prachtig uitzicht over de stad.  

Aan het eind van de excursie (rond 14.45 uur) verwachten we dat de fietsen in dezelfde 

staat als waarin we ze ’s morgens hebben gekregen, weer worden ingeleverd. 

 

De leerlingen reizen op eigen gelegenheid weer terug naar Mijdrecht. Als zij nog gebruik 

willen maken van de stedelijke voorzieningen van de stad Utrecht, dan zijn zij vrij om te 

gaan mits zij toestemming hebben van ouder(s)/verzorger(s). Geef dit aan bij de 

begeleiders.  

 

Wat neem je mee? 

 kijk naar het weerbericht en zorg voor passende kleding. Bij nattigheid: neem een 

regenpak mee!  

 zorg voor voldoende eten en drinken; een echte Utrechtse aanrader voor de lunch: 

Broodje Mario op de Oude Gracht; 

 neem een pen, potlood, opgeladen telefoon etc. mee; 

 denk aan je eigen gemaakte onderzoeksmateriaal zoals je interviews, kaarten, 

onderzoeksvragen. 

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

 

Met vriendelijke groet, 

VeenLanden College 

 

 

mevr. Y. Chaigneau & mevr. W.E. Thomassen,  

docenten aardrijkskunde 
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