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Aan de ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen van 4 kader  

 

 
Datum  : 18 November 2022 

Ons kenmerk : NOL 

Onderwerp : Maastricht met 4 kader 

 

 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), 

 
Op dinsdag 20 december gaan we (als nog) met alle 4 kader leerlingen naar Maastricht,  

het verre zuiden van ons land. We gaan daar een speurtocht doen. Leerlingen moeten  

ervoor zorgen dat de telefoons goed opgeladen zijn, want die hebben zij nodig om te  
speuren. Het belooft een gezellige dag te worden.  

Dit uitstapje stond aanvankelijk gepland aan het begin van het schooljaar, maar door de 
treinstaking kon dat toen niet doorgaan. Nu wel, wij hebben er veel zin in!  

  

Programma :  
09:00 uur : Verzamelen op station Eindhoven aan de buskant  

09:27 uur : Trein vertrekt van spoor 3 
10:30 uur : Aankomst Maastricht centraal 

10:45 uur : Start stadsspeurtocht 

15:01 uur : Vertrek uit Maastricht spoor 2 
16:02 uur : Aankomst in Eindhoven 

  

De excursie kost geen geld, wij gaan ervan uit dat alle leerlingen meegaan. Wanneer uw  
kind 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 Maastricht (als uw kind niet mee gaat, is hij/zij zich verplicht af te melden 

bij de afdelingsleider, mevrouw B. Bovens).  

  
    Dit strookje, vóór vrijdag 16 december, inleveren bij je mentor. 

 

Met vriendelijke groet,     

Mentoren 4 Kader (Mevrouw Koenen, Mevrouw Arslan en Mevrouw Nollen) 

 

  

 


