Aan de leerlingen in 2H en 2V
en hun ouders/verzorgers
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Betreft: Excursie naar de haven van Rotterdam

Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerling,
Op dinsdag 7 mei gaan wij op excursie naar het havengebied van Rotterdam. Deze excursie sluit aan
bij het lesprogramma van het vak aardrijkskunde. Op deze dag zal de rol van Nederland in de
wereldhandel centraal staan.
Een gids zal ons deze dag rondleiden over een gedeelte van het haventerrein. We zullen een bezoek
brengen aan het Educatief Informatie Centrum van de haven en daarnaast zullen we rondleidingen
krijgen bij enkele havenbedrijven. Ook hopen we de Tweede Maasvlakte te bezoeken en de
havenactiviteiten vanaf het water te bezichtigen.
Tijdens de aardrijkskundelessen wordt deze excursie voorbereid en nabesproken. De leerlingen zullen
opdrachten krijgen, welke ook becijferd worden. De inhoud van deze excursie sluit aan bij hoofdstuk 6
over de rol van Nederland in de wereld.
Voor het maken van de opdrachten hebben de leerlingen schrijfgerei en een fotocamera nodig.
Daarnaast moet elke leerling een eigen lunchpakket bij zich hebben. Het meenemen van chips is niet
toegestaan. Alle leerlingen moeten een geldig identiteitsbewijs bij zich hebben. De
documentnummers hiervan zijn door ons geïnventariseerd, omdat de havenbedrijven strenge
veiligheidseisen hebben en deze gegevens van bezoekers vragen.
Zonder een geldig identiteitsbewijs kan een leerling niet deelnemen aan de excursie.
De spelregels van het Educatief Informatie Centrum worden u zo spoedig mogelijk toegezonden.
Wij verzoeken u dringend deze door te nemen.
De bus vertrekt om 08.40 uur van school en we hopen om 17.15 uur weer terug te zijn. Dit is echter
afhankelijk van eventuele files. Deelname aan deze excursie is verplicht. In geval van nood kunt u op
deze dag contact opnemen met school, zij kunnen contact opnemen met de excursieleiding.
Op deze excursie zijn uiteraard de normale schoolregels van kracht.
Wij hopen op een leerzame en gezellige dag.
Met vriendelijke groet,
Dhr. E. van Diggelen en Dhr. H.G.K. Mostert
Docenten aardrijkskunde

