Aan de leerlingen van de 2MH- en 2HV-klassen
en hun ouders/verzorgers

Leerdam, 12 mei 2022
Ons kenmerk: llnadm/2122/176
Ons bestand: llnadm/Excursie/2122/Brief 2MH en 2HV Excursie Biesbosch.pdf

Betreft: Excursie naar de Biesbosch

Beste leerlingen, geachte ouders/verzorgers,
Op maandag 16 t/m woensdag 18 mei gaan alle leerlingen van klas 2 mavo/havo en havo/vwo een
dagdeel op excursie naar de Biesbosch. Deze excursie sluit aan bij het thema ‘Water’, waar tijdens de
lessen aardrijkskunde en biologie aandacht aan wordt besteed.
De indeling voor deze excursie is als volgt:

Ochtendprogramma
09:30-12:30 uur

Maandag 16 mei

Dinsdag 17 mei

Woensdag 18 mei

Klas 2MH2

Klas: 2MH1 (deels)
Klas: 2MH4

Klas: 2HV1

Begeleiding:
AMEB, MOJ, LBOB

2HV2
Middagprogramma
12:30-15:00 uur

Begeleiding:
AMEB, DIJ, LBOB

Begeleiding:
AMEB, LBOB, PBRB

Begeleiding:
AMEB, PBRB, OMEA

Klas: 2MH1 (deels)
Klas: 2MH3
Begeleiding:
AMEB, LBOB, PBRB

De leerlingen vertrekken van school met de bus. De bus voor de ochtendgroep vertrekt om 08:30 uur
bij school. Deze leerlingen zijn rond 13:30 uur weer terug op school en hebben vanaf het 7e lesuur
gewoon les volgens het rooster.
De bus voor de middaggroep vertrekt om 11:30 uur en deze leerlingen hebben in de ochtend t/m
halverwege het 4e lesuur gewoon les volgens het rooster. De middaggroep is rond 16:00 uur weer terug
bij school en mag daarna naar huis.
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- vervolg -

Klas 2MH1 is in twee groepen verdeeld. De leerlingen krijgen van hun docent aardrijkskunde te horen
of zij op dinsdag 17 mei in de ochtend- of middaggroep zijn ingedeeld. Voor vragen hierover kunnen zij
terecht bij hun docent.
Elke klas wordt ter plekke in kleinere groepen verdeeld. In de Biesbosch zullen we naar verschillende
opdrachten fietsen. Deze fietsen staan klaar bij aankomst. Elke groep zal worden begeleid door een
docent, die met de leerlingen meefietst naar de verschillende opdrachten en bij elke opdracht is een
gids aanwezig om te helpen bij de uitvoering van de opdrachten.
Tijdens de lessen aardrijkskunde en biologie op school wordt deze excursie voorbereid en nabesproken.
De leerlingen krijgen opdrachten, welke ook becijferd worden.
Voor het maken van de opdrachten hebben de leerlingen een rugtas nodig met daarin schrijfgerei,
telefoon met camera, een lunchpakket en eventueel regenkleding.
Op deze excursie zijn uiteraard de normale schoolregels van kracht.
Wij hopen op een leerzame en gezellige excursie.
Met vriendelijke groet,
Dhr. L. Boosten, Dhr. A. Meekes en Dhr. A.M. van Dijk
Docenten aardrijkskunde/biologie
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