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Chr. Scholengemeenschap voor atheneum havo mavo 

Aan de ouder(s) en/of verzorger(s)    
en aan de leerlingen van H4 en A4  

   
   
Mijdrecht, 3 november 2022   

   

   

Betreft: excursie Rotterdam CKV havo en atheneum 4; kenmerk 20221103-2150   

   

   

Geachte heer, mevrouw, beste leerling,   

 

Op woensdag 23 november gaan alle H4 en A4 leerlingen die CKV volgen, naar 

Rotterdam. Deze excursie is onderdeel van het curriculum Cultureel Kunstzinnige 

Vorming. Wij verwachten dan ook dat alle leerlingen actief deel zullen nemen aan deze 

excursie en de bijbehorende opdrachten. 

 

De leerlingen moet zich om 8:00u verzamelen op school.  

Nadat de absentenregistratie is voltooid zal de bus uiterlijk 8:30u vertrekken. 

 

De leerlingen zullen onder andere een bezoek brengen aan “Remastered”, een 

interactieve tentoonstelling met 3D kunstwerken, te Willemsplein 79. Daar krijgen zij een 

rondleiding onder begeleiding van de medewerkers en worden ze begeleid door een 

aantal collega’s van het VLC. 
Verder zullen ze ook opdrachten in de omgeving van de Markthal / Station / 

Kubuswoningen / De Blaak uitvoeren. Collega’s van het VLC zullen ervoor zorgen dat ze 
bereikbaar zijn in die regio. 

 

Om 14:30u moeten de leerlingen zich vervolgens weer verzamelen bij de bus, 

Willemsplein 79 waarna de bus uiterlijk 15:00u weer vertrekt naar Mijdrecht. 

 

Het afmelden van leerlingen gaat op de gebruikelijke manier, graag voor 7:45u 

doorgeven aan de conciërges. Leerlingen die deze excursie hebben gemist zullen een 

alternatieve opdracht krijgen die ze buiten lestijd moeten uitvoeren. 

 

Wij vertrouwen erop u en de leerlingen hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

 

We kijken uit naar een mooie, leerzame dag in Rotterdam! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Veenlanden College Mijdrecht, 

Mw. N. Willers en Mw. A. van der Lee 
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