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Chr. Scholengemeenschap voor atheneum havo mavo 

 
 
 
 
 
Aan de ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen in de klassen 

MH3A, MH3B, MH3C, VH3A, VH3B, MA3A, MA3B, MA3C 

 

 

 

 

 

Mijdrecht/Vinkeveen, 31 maart 2015  

 

 

Betreft: excursie aardrijkskunde/biologie 

 

 

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

 

Op maandag 18 mei, dinsdag 19 mei en woensdag 20 mei 2015 vindt er voor de 

klassen havo 3 (locatie Mijdrecht en Vinkeveen) en atheneum 3 een excursie plaats naar 

de Amsterdamse Waterleidingduinen. De activiteit wordt verzorgd door de sectie 

aardrijkskunde en biologie. In deze brief kunt u de benodigde informatie lezen. 

 

Datum Klassen 

Maandag 18 mei MH3A 

MH3B 

MH3C 

Dinsdag 19 mei VH3A 

VH3B 

Woensdag 20 mei MA3A 

MA3B 

MA3C 

 

Wat moeten de leerlingen meenemen?  

• genoeg eten en drinken voor de hele dag (er is geen snackbar onderweg); 

• potlood en schrijfpapier; 

• het excursieboekje en materialen (uitgereikt tijdens de les);  

• regenkleding (let op het weerbericht);  

• stevige (ingelopen) schoenen; 

• eventueel een verrekijker en/of fototoestel. 

 

Om 8.15 uur verzamelen de leerlingen in de lokalen, die aangegeven zullen worden op 

de monitor. Hier zullen de materialen die ze nodig hebben door hun mentor of vakdocent 

worden uitgedeeld en zullen de absenten worden doorgenomen. De bus zal om 8.30 uur 

vertrekken richting de Amsterdamse Waterleidingduinen, Bezoekerscentrum De 

Oranjekom, Eerste Leyweg 4 in Vogelenzang.  

 

Om ongeveer 14.00 uur zal de bus vertrekken uit Zandvoort. Verwachte aankomsttijd in 

Mijdrecht is dan ongeveer 14.45 uur. 
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Houd u rekening met onvoorziene vertragingen. De leerlingen kunnen beter geen 

afspraken rondom de aankomsttijden maken. Mocht uw zoon of dochter ziek zijn op deze 

dag, dan verzoeken wij u dit vóór 8.00 uur bij de conciërge te melden. Alle leerlingen 

gaan heen en terug met de bus mee. Mochten er dringende redenen zijn om hiervan af te 

wijken, dan verzoeken wij u om contact op te nemen met de teamleider van uw 

zoon/dochter.  

 

Wij gaan ervan uit dat de leerlingen zich als gast in dit mooie natuurgebied zullen 

gedragen en geen troep en/of rommel zullen achter laten.  

 

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

 

Met vriendelijke groet, 

VeenLanden College 

 

 

 

 

sectie aardrijkskunde en biologie 
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