
 
 

 
 
 
 

OLYMPIA 
vmbo 

 
Bezoekadres: Sportpark Strijp 

Rijstenweg, Eindhoven 
Postadres: Postbus 8827 

5605 LV  Eindhoven 
T : 040-251 96 52 

E: loc.oly@huygenscollege.nl 
www.olympiadatzijnwij.nl 

 

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de Mode en Design klas 

 
Datum  : 14 september 2022 
Ons kenmerk : NOL 
Onderwerp : Introductie 4 kader 

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 

 

Op donderdag 13 oktober gaan we met de Mode & Design klas naar Den Haag. Wij zijn te gast bij 

het Gemeente museum Den Haag om de tentoonstelling van Balengiaca te bekijken. Dit is een 

ontwerper van o.a. kleding en schoenen. We gaan met het O.V. naar het museum. Het doel van de 

reis is, de leerlingen bekend te maken van O.V., een bezoek aan een museum en met deze wereld 

beroemde ontwerper. Kijk voor meer informatie alvast op Balenciaga|Kunstmuseum Den Haag 

 

Datum   : Donderdag 13 oktober 2022  

Vertrek- en eindtijd : 8:45 uur – 15:45 uur 

Vertrek   : 9:00 Centraal Station Eindhoven buskant  

  

Programma :  
8:45 uur : Verzamelen op station Eindhoven aan de buskant  

9:14 uur : Trein vertrekt van spoor 5 

10:42 uur : Aankomst Den Haag centraal 

11:10 uur : Aankomst Gemeente museum Den Haag 

14:18 uur : Vertrek uit Den Haag spoor 2 

15:45 uur : Aankomst in Eindhoven 

  

De excursie kost geen geld, wij gaan ervan uit dat alle leerlingen mee gaan. Wanneer een leerling 

verhinderd is dient u dat van te voren te melden bij de afdelingsleider. De leerling zorgt zelf voor 

eten en drinken op deze dag. 

  

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.   

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

  

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

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

Gaat wel/niet mee naar Den Haag voor een bezoek aan het museum en het centrum. 

   
 

  

Met vriendelijke groet,   

  

Docent Mode, mentor 4KA 

M.G. Nollen 

https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/balenciaga

