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Aan de ouders / verzorgers van de leerlingen
3M Duits
Betreffende: schoolreis kerstmarkt Münster
Den Haag, 3 december 2018
Geachte ouder, beste leerling,
Dit schooljaar maken we met de leerlingen van 3M Duits weer een dagtocht naar Münster
(Duitsland)! We gaan de gezellige Weihnachtsmärkte (=kerstmarkten) bezoeken en de stad
verkennen. Eindelijk kunnen we het geleerde Duits een keer echt gebruiken. Op school wordt de
reis in de les voorbereid: hoe kan ik de weg vragen, hoe bestel ik wat te eten en hoe koop ik
een cadeautje, enzovoort. Deze situaties worden dan in Münster in het echt uitgeprobeerd!
Vervolgens maken de leerlingen van hun belevenissen met de Duitse taal en Cultuur een
verslag. Dit verslag telt mee voor een cijfer. Deelname aan deze reis is dan ook verplicht. We
vragen u daarom voor deze dag geen doktersafspraken, etc, te maken. Verder is het
vanzelfsprekend dat de gedragsregels die op school gelden, ook van toepassing zijn op deze
reis.
Deze reis gaat plaatsvinden op: dinsdag 18 december 2018.
De kosten van deze dagtrip worden door school betaald. De bus vertrekt op dinsdagochtend 18
december om 09.00 uur vanaf Lyceum Ypenburg (08.45 uur verzamelen). We verwachten
’s avonds rond 22:30 weer op Lyceum Ypenburg aan te komen. Alle deelnemers moeten een
geldig identiteitsbewijs bij zich hebben. Dat kan een paspoort zijn of een identiteitskaart. We
controleren bij vertrek of iedereen dit bij zich heeft – zonder geldig ID kun je niet mee!
Voor eten en drinken moeten de leerlingen zelf zorgen, dus neem dit van huis mee of zorg voor
voldoende geld. Er is, na de opdracht, genoeg tijd om over de kerstmarkt te lopen, te genieten
van de kerstsfeer en de beroemde deutsche Bratwurst te proberen! Een echte aanrader is, om
op de kerstmarkt een kop heiße Schokolade te kopen. De speciale Kerstmarktbeker mag je dan
houden!
Wij hebben er weer heel veel zin in
Mit weihnachtlichen Grüßen
Frau van Rossem und Frau ter Steege
docenten Duits
Mevrouw Molegraaf, afdelingsleider
Belangrijke punten:
 dinsdag 18 december 2018
 verzamelen om 08:45 uur
 vertrek 09:00 uur
 terugkomst 22:30 uur
 geldig identiteitsbewijs meenemen
 eten/drinken voor eigen rekening

