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                  Aan de ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen leerjaar 1 

 
 Datum: 28 november 2022 
 Ons kenmerk: era 
 Onderwerp: excursie Xanten 

 

  

                  Beste leerlingen, ouder(s)/verzorger(s),     

 

        De afgelopen periode zijn de leerlingen van klas 1 binnen de lessen geschiedenis en  

        mens & maatschappij bezig geweest met het onderwerp Grieken en Romeinen.  

        Graag laten wij hen ook in het echt zien wat ze in de theorie geleerd hebben. Daarvoor  

        hebben wij een excursie georganiseerd naar het Archeologisch Park in Xanten (Duitsland).  

        Tijdens deze excursie bezoeken we ’s morgens de overblijfselen van de Romeinse stad  

        Colonia Ulpia. ’s middags gaan we naar de traditionele Duitse kerstmarkt in het centrum  

        van Xanten. De leerlingen hebben de mogelijkheid iets te kopen op deze kerstmarkt.  

        Ze krijgen op deze manier de kans hun Duitse spreek- en luistervaardigheid in praktijk te  

        brengen.  Via onderstaande strook kun je inschrijven voor deze excursie.  

        Het antwoordstrookje dient uiterlijk 9 december ingeleverd te zijn bij de mentor.   

 

        Datum:     dinsdag 20 december 2022 

        Vervoer:   bus, vertrek vanaf school     

        Vertrek :   08.15 uur verzamelen op school. Om 8.30 uur vertrekt de bus   

        Terug op school :  +/- 16.30 uur  

 

        De leerlingen moeten deze dag een geldig identiteitsbewijs meenemen!     

 

        Algemene informatie  

        Tijdens deze schoolactiviteit gaan voldoende begeleiders mee om in geval van een calamiteit  

        zo optimaal mogelijk te kunnen handelen. U kunt uw kind in geval van nood bereiken via het  

        algemene telefoonnummer van school. Vanuit school zal contact opgenomen worden met de  

        begeleiders.  

  

 

       Met vriendelijke groet,    

       Docenten Mens & Maatschappij en docenten Duits  

                 .................................................................................................................................  

   

                 Naam leerling: ………………………………………………………………………………....................................…….  

  

                 Klas: ……………………………………………………………………………………...................................................  

   

                 Gaat wel/niet mee naar Xanten (als uw kind niet mee gaat, is hij/zij zich verplicht af te melden 

                 bij de afdelingsleider).  

  

                  Dit strookje, vóór vrijdag 9 december, inleveren bij je mentor. 

 

                 Met vriendelijke groet,     

                 Docenten Mens & maatschappij en docenten Duits 

 

  

 


