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Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen in 2G
Den Haag, 5 september 2018
Betreft: Excursie naar Xanten
Geachte mevrouw, mijnheer,
Op maandag 24 september gaat klas 2G1 op excursie naar Xanten. Deze plaats ligt net
over de grens in Duitsland en biedt verschillende mogelijkheden om onze gymnasiasten
op een aantrekkelijke manier met de Romeinse tijd kennis te laten maken.
De leerlingen worden om 6.30 uur op school verwacht, zodat de bus om 6.45 uur kan
vertrekken. De verwachting is dat we rond 9.30 uur in Xanten aankomen. Eerst bezoeken
we het Archeologisch Park Xanten. Dit is het grootste archeologisch openluchtmuseum
van Duitsland. Daar krijgen we een rondleiding door het museum, doen we een workshop
en bezichtigen we het park waar onder andere archeologisch onderzoek wordt gedaan en
gereconstrueerde Romeinse bouwwerken staan. In de middag voeren we in het centrum
van Xanten een leuke opdracht uit voor het vak Duits. Hierbij moet onder andere een
ansichtkaart verstuurd worden. Verzoek is om € 1,= voor de postzegel mee te geven.
Om 17.00 uur vertrekken we weer, zodat we rond 19.15 uur terug op school zijn.
Belangrijk om niet te vergeten:
 Identiteitsbewijs
 Lunchpakket
 Regenkleding en/of paraplu – houd de weersvoorspelling in de gaten!
 Loopschoenen en een extra paar sokken
 Een beperkt bedrag aan zakgeld - voor postzegel, eten tijdens de terugreis en/of
een souvenir
Als begeleiders gaan mee: de docenten klassieke talen (zie ondergetekenden) en de
klassenmentor de heer Grommen. In geval van calamiteiten zijn zij telefonisch
bereikbaar onder nummer 06-55100771.
We kijken uit naar een interessante en plezierige dag!
Met vriendelijke groet,
Mevr. J. Riemens en mevr. J. Landheer, docenten klassieke talen
Dhr. E. Dees, afdelingsleider onderbouw vwo

