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Chr. Scholengemeenschap voor atheneum havo mavo 

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van atheneum 3 leerlingen 

 

 

 

 

 

Mijdrecht, 30 oktober 2014 

 

 

Betreft: excursie atheneum 3 Ieper en Lille 

 

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 

 

Op dinsdag 11 en op woensdag 12 november bezoeken de leerlingen van atheneum 3 de 

zuidwesthoek van België. In de excursie staan de vakken Frans en geschiedenis centraal. 

Bij geschiedenis is de Eerste Wereldoorlog het belangrijkste thema. Rondom Ieper 

herinnert nog veel aan deze periode, onder andere  kerkhoven, musea en 

loopgraafcomplexen. 

In Lille maken we een stadswandeling en krijgen de leerlingen opdrachten voor het vak 

Frans. 

 

Op dinsdagochtend moeten de leerlingen om 07.00 uur op school zijn. De bussen 

vertrekken 

om 07.30. 

Bus I (klas MA3C) haalt in Vinkeveen eerst VH3A en VH3B op en rijdt vervolgens richting 

Ieper. Bus II (MA3A en MA3B ) rijdt rechtstreeks naar Ieper. 

Voordat de leerlingen instappen, is er een identiteitskaart/paspoort en tascontrole. Wilt u 

er a.u.b. op letten dat zoon/dochter een geldig identiteitsbewijs meeneemt? 

 

Tegen twaalven zijn we in Ieper waar ons een uitgebreid programma wacht. ’s Avonds 

eten de leerlingen op eigen gelegenheid in Ieper. Rond acht uur zijn we allemaal 

aanwezig bij de “Last Post ceremonie “ (Menenpoort) Daarna koersen we naar ons 

verblijf, “De Bosgeus ” in Nieuwkerke.  

  

De volgende ochtend ontbijten we gezamenlijk en maakt iedereen een lunchpakket. 

Vervolgens bezoeken we Langemarck waarna de bus richting Lille gaan. 

Rond half vier gaan we huiswaarts. Wanneer alles mee zit, zijn we tegen achten in 

Mijdrecht. 

 

In het excursieboekje dat de leerlingen deze week ontvangen, kunt u precies zien wat de 

leerlingen mee moeten nemen. U treft daar ook het volledige programma aan en enkele 

belangrijke telefoonnummers. 

Daarnaast het vriendelijke, maar wel dringende verzoek, dit in verband met de 

beschikbare bagageruimtes om de omvang van de bagage te beperken. En in ieder geval 

geen reiskoffers mee te geven. 

 

Het VeenLanden College verbiedt het meenemen en gebruiken van alcohol en drugs. Wilt 

u dit met uw kind te bespreken en daar op te letten. Tevens vragen we u er op toe te 

zien dat uw zoon/dochtergeen energiedrankjes meeneemt. Daarnaast vragen we 

toestemming om de tas/rugzak van uw zoon/dochter te visiteren. Wilt u hiervoor het 

strookje dat onderaan de brief zit, invullen. Uw zoon/dochter moet dit uiterlijk 4 
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november inleveren bij de mentor. Mocht bij een mogelijke (tussentijdse) controle 

blijken dat een leerling toch alcohol of drugs in bezit heeft dan wordt de leerling van 

verdere deelname aan de excursie uitgesloten. 

  

Tenslotte attenderen wij u er op dat elke leerling bij het vak geschiedenis een reisverslag 

moet maken en daarvoor een cijfer krijgt. Voor Frans wordt eveneens een opdracht 

gemaakt.  

 

Wij hopen, dat het een fijne en leerzame excursie wordt.  

 

Met vriendelijke groet, 

VeenLanden College 

 

 

 

 

mede namens de mentoren,  

Dhr. P. Hoogers  (organisatie excursie)     hoo@hetvlc.nl 

Dhr. M. Kadi      (organisatie sectie Frans)     kad@hetvlc.nl 

Dhr. P. Dool         (teamleider Mijdrecht)     doo@hetvlc.nl  

 

 

Weekplanning 

 

datum Activiteit 

10-11-2014 Beroepenstage (info vanuit decanaat) 

11-11-2014 Excursie Ieper + overnachting 

12-11-2014 Excursie Ieper / Excursie Lille 

13-11-2014 Beroepenstage (info vanuit decanaat) 

14-11-2014 Thuis verslagen uitwerken en voorbereiden Toetsweek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Hierbij verklaar ik, ouder/verzorger van…………………………………………………………….. Klas ……… 

dat de tas/rugzak van mijn zoon/dochter gecontroleerd mag worden. 

 

 

 

Handtekening  ………………………………………… 
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