
 

 

 
 
Locatie Mijdrecht Diamant 9, 3641 XR Mijdrecht 
telefoon: 0297 - 28 34 59, e-mail: info@hetvlc.nl 

Locatie Vinkeveen Bonkestekersweg 1, 3645 KZ Vinkeveen 
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Chr. Scholengemeenschap voor atheneum havo mavo 

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

aan de leerlingen van de brugklassen Mijdrecht & Vinkeveen  

 

 

 

Mijdrecht/Vinkeveen, 10 maart 2023  

 

 

Betreft: excursie Artis 23 maart 2023; kenmerk 20230310-2254 

 

 

Geachte heer, mevrouw, beste leerling, 

 

Op donderdag 23 maart 2023 gaan alle leerlingen van de brugklas van beide locaties van 

het VeenLanden College op excursie naar Dierentuin Artis in Amsterdam. Dit evenement 

wordt georganiseerd door de sectie biologie en staat in het teken van “diergedrag” en 

andere dierenweetjes. Daarnaast krijgen de leerlingen ook nog een leuke opdracht van 

beeldende vorming om echt goed te leren kijken. 

De leerlingen zullen in dit dierenpark in groepjes een aantal opdrachten maken en 

uiteraard dieren bekijken. De opdrachten tellen mee voor een cijfer voor het betreffende 

vak. Het gaat dus zeker niet om een vrijblijvend uitstapje! 

 

Gezien de kleinschaligheid van Dierentuin Artis zullen de leerlingen in kleine groepjes de 

dierentuin gaan verkennen. 

 

Locatie Mijdrecht Vinkeveen 

Verzamelen in lokaal 

(zie op dag zelf op 

monitor/Zermelo) 

08.45 uur 09.00 uur 

Vertrek met bus 09.00 uur 09.15 uur 

Aankomst Artis 09.45 uur 10.00 uur 

Vertrek Artis 14.00 uur 14.00 uur 

Aankomst school 14.45 uur 14.45 uur 

 

Mocht uw zoon of dochter onverhoopt ziek zijn op deze dag, wilt u dat dan vóór 08.00 

uur bij de conciërges melden! 
 

Rest ons nog te zeggen dat de leerlingen zelf moeten zorgen voor:  
➢ Voldoende eten/drinken 

➢ Een pen en/of een potlood 

➢ Passende kleren bij het weer 

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.  

 

Met vriendelijke groet, 

VeenLanden College 

namens de sectie biologie van het VLC 

 

 

mw. M. van den Hoven, 

ondersteunend teamleider, waarnemend mentor A2A en docent biologie 
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