Amsterdam, 13 november 2017
Onderwerp: excursie Allard Pierson Museum
Geachte ouder, verzorger van eersteklassers,
De sectie Klassieke Talen geeft in het eerste jaar onderwijs in de Latijnse taal, maar
besteedt ook aandacht aan de klassieke cultuur. Het museum in Amsterdam waar deze
antieke cultuur met name valt te bewonderen is het Allard Pierson Museum aan de Oude
Turfmarkt 127.
Op vrijdag 17 november en dinsdag 28 november organiseert de sectie KT een excursie
voor de eerste klassen naar dit museum. We zullen een rondleiding krijgen op de
gipsenzolder, waar je als gewone bezoeker van het museum niet gemakkelijk kunt
komen. Daarnaast maken de leerlingen opdrachten op de afdeling Romeinen. Deze
opdrachten sluiten aan bij het lesboek Lingua Latina.
Om dit bezoek voor te bereiden zal een medewerker van het museum op maandag 13 en
dinsdag 14 november een museumles verzorgen tijdens de les Latijn. Zij zal in gaan op
archeologie, het verzamelen van kunst, de geschiedenis van het museum en hoe musea
veranderen in de huidige tijd.
We fietsen onder begeleiding van twee docenten naar en van het museum. Het is echt
van belang dat de leerlingen die dag op de fiets komen, omdat dit de snelste manier is
om naar het museum te komen.
Klas 1A is vrijdag 17 november later uit dan gebruikelijk. De lessen voor en na het
museumbezoek gaan gewoon volgens het rooster. Leerlingen moeten ook hun best doen
om weer op tijd op school te zijn.
datum
vrijdag 17
november

dinsdag 28
november

klas
1E

schooluren
2, 3, 4

tijden bezoek
9:50 - 12:10

1C
1A
1B

4, 5 en pauzes
6,7 en pauze
2, 3, 4

11:00 - 13:30
13:00 - 15:10
9:50 - 12:10

1D

4, 5 en pauzes

11:00 - 13:30
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