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Den Haag, 5 februari 2019
Betreft: Uitstapje 4 mavo Amsterdam op vrijdag 22 februari 2019
Beste ouder(s) / verzorger(s) en leerlingen,
Op vrijdag 22 februari staat er voor 4 mavo een uitstapje naar Amsterdam gepland. De
dag zal in het teken staan van het bezoeken van twee interessante en leuke plekken; het
Anne Frank Huis en de tentoonstelling Body Worlds en het wandelen van de ene naar de
andere plaats. De reis erheen is met de bus en onder begeleiding van een aantal
docenten. Het is een verplichte excursie die bekostigd wordt vanuit de
activiteitenbijdrage en waar verder dus geen extra kosten aan verbonden zijn. Na
thuiskomst op vrijdagmiddag begint de welverdiende voorjaarsvakantie van een week.
De klassen worden van te voren in groepjes opgedeeld, zodat we op die manier bij de
locaties aan de slag kunnen. Voor het Body Worlds-onderdeel zal er een werkboekje zijn
dat na afloop bij de docenten moet worden ingeleverd. Het is belangrijk dat de leerlingen
zelf een pen mee nemen voor het invullen van de werkboekjes.
Hieronder ziet u het programma van de dag:
-

8.15 uur op school verzamelen en aanmelden bij de docenten
8.30 uur vertrek bus naar Amsterdam CS en daar aangekomen 10 minuten
lopen naar Body Worlds
10.00 – 11.30 uur Body Worlds
11.30 – 12.45 uur pauze (lunchpakket mee of zelf iets kopen) waarna we
verzamelen op de Dam
12.45 uur vertrek naar het Anne Frankhuis. Dit is ongeveer 15 minuten lopen.
13.00 uur start 1e groep (4M1) bij het Anne Frankhuis
13.15 uur start 2e groep (4M2) bij het Anne Frankhuis
15.15 uur vertrek naar Amsterdam CS. Dit is ongeveer 20 minuten lopen.
16.00 uur vertrek met de bus naar Lyceum Ypenburg, waar we hopen ongeveer
rond 17.00 uur te zullen aankomen, mits het verkeer in de spits het toelaat.

! Tip voor de leerlingen:
-

Maak met je mobiel een foto van deze brief, zodat je het programma van de dag
bij je hebt

-

Neem een pen mee!

Met vriendelijke groet,
Namens de docenten,
Mevrouw Petra Molegraaf
Afdelingsleider mavo

