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Chr. Scholengemeenschap voor atheneum havo mavo 

Aan de ouder(s) en/of verzorger(s) van de leerlingen van de  

brugklassen 2016-2017 

 

 

 

Mijdrecht, 6 juni 2016  

 

 

Betreft: begeleiding introductiedag woensdag 24 augustus 2016 

 

 

Geachte ouder(s) en/of verzorger(s),  

 

Als onderdeel van een prettige kennismaking waarbij samenwerking en samen plezier 

maken voorop staan, gaan de brugklassen op 

 

Woensdag 24 augustus aanstaande 

 

een dag op excursie naar de duinen bij Noordwijk en museum voor Volkenkunde in 

Leiden. 

 

 In de duinen van Noordwijk combineren we een nuttige en heel 'actieve' activiteit 

waarbij samenwerken goed van pas komt. We gaan met alle leerlingen de 

Amerikaanse vogelkers te lijf. Deze plant/struik is een echte woekerplant in de duinen 

en verdringt inheemse planten/struiken, zodat deze hier niet meer kunnen groeien. 

Wij gebruiken hiervoor handgereedschappen zoals Hollandse spades en kleine zaagjes. 

Wij zorgen uiteraard ook voor werkhandschoenen voor alle leerlingen. 

 In het museum voor Volkenkunde in Leiden bekijken we de tentoonstelling en krijgen 

de leerlingen een workshop Djembé of Afrikaanse dans.  

 

Enkele praktische punten: 

Vertrek school: 08.45 uur MC1A, MC1C, MB1B, MB1D, en MA1B  

09.15 uur MC1B, MB1A, MB1C, en MA1A 

Terug op school: ± 16.00 uur 

Kleding:  afhankelijk van het weer (warme, regen?) werkkleding 

Meebrengen:  lunchpakket en eventueel wat zakgeld 

 

Wij kunnen wat ondersteuning door ouders gebruiken. Daarvoor denken we aan 

ongeveer twee ouders per klas. Wanneer u dat leuk lijkt, kunt u z.s.m. contact 

opnemen met de heer J. Kroon, bij voorkeur via e-mail: kro@hetvlc.nl. 

 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

 

Met vriendelijke groet, 

VeenLanden College 

 

 

Drs. José Sweerts – van den Enk, 

teamleider 
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