Aan de leerlingen van leerjaar 3 en hun ouders
Betreft: excursie Keulen/Trier/Hoge Venen
Amsterdam, 12 juni 2018

Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen,
De vakken Duits, Geschiedenis en Latijn en Aardrijkskunde organiseren van
dinsdag 10 juli tot en met donderdag 12 juli een excursie naar Keulen en Trier en de
Hoge Venen (B).
In grote lijnen ziet het programma er als volgt uit. Op dinsdag bezoeken wij de dom
in Keulen en hebben de leerlingen opdrachten voor het vak Duits. Op woensdag
komt het Romeinse verleden van Trier aan de orde. De beoordeling van de diverse
onderdelen resulteert in een cijfer voor de vakken Duits en Latijn. Op donderdag
wandelen we door de Hoge Venen in België, een geologisch interessant gebied.
We vertrekken dinsdagochtend 10 juli om 7.30 uur (aanwezig zijn om 7:15 uur bij
de bushalte voor school op de Wibautstraat) en zijn weer terug in Amsterdam op
donderdag 12 juli rond 18.30 uur.
Wij verzoeken u dringend om de busparkeerplaatsen voor de school vrij te houden.
Er moeten twee grote bussen kunnen parkeren!
We overnachten in het Gästehaus Eifelblick Welschbillig, circa 15 km buiten Trier.
Leerlingen nemen zelf geld mee voor lunch en avondeten. Reken op ongeveer € 30,-.
Adres:

Jugendgästehaus Eifelblick
54298 Welschbillig-Trag bei Trier, Duitsland
tel. 0049-6506-99026-27

Telefoon voor noodgevallen:

Anna Vermeiden 06-23811956
Annemieke de Bruin 06-13331722

Meenemen als basis:
- lunchpakket voor de heenreis
- regenkleding
- handdoek (beddengoed is daar aanwezig)
- goede wandelschoenen: we maken pittige wandelingen en de Hoge Venen
kunnen nat zijn!
- paspoort of identiteitskaart

-

-

pen, papier (voor aantekeningen) en klembord (harde ondergrond om op
te schrijven)
voor de opdracht Latijn: liedtekst en eventuele attributen.
voor de opdracht van Duits: minimaal een fototoestel per kwartetgroep en
snoer voor verbinding met fotoprinter; tekenspullen, schaar, lijm en
eventueel ander materiaal om kwartetkaarten te versieren. Let op: een
mobieltje kun je meestal niet aansluiten op een fotoprinter, vandaar een
camera.
wat zakgeld en geld voor de lunch en avondeten
zorg dat je je bagage labelt
als je last hebt van hooikoorts, neem dan medicijnen mee, want we zitten
op het platteland!
let op: in de Hoge Venen komen teken voor. Wandel in beschermende
kleding: lange broek met sokken er overheen! Bij thuiskomst
tekencheck!

Mocht u behoefte hebben aan verdere inlichtingen, dan kunt u zich wenden tot een
van de begeleiders.
Met vriendelijke groet,
Wander Klein Kranenburg, Annemieke de Bruin en Anna Vermeiden

Gedragsregels
Het uitgangspunt bij een werkweek is, dat je een positieve bijdrage levert aan het
welslagen van de werkweek. Een werkweek is geen vakantie maar een
schoolactiviteit. Dat betekent dat er een aantal regels gelden:


Je volgt de aanwijzingen van begeleiders altijd op.



Tijdens uitleg van gidsen en begeleiders luister je aandachtig.



Het is verboden om alcohol en drugs bij je te hebben.



‘s Avonds begeef je je niet buiten het terrein van de jeugdherberg.



Je stoort anderen (in het museum, in de jeugdherberg of op straat) niet.



Je blijft altijd bij je groepje en gaat nooit alleen of met z’n tweeën op pad.



Begeleiders kunnen in geval van wangedrag een leerling uitsluiten van de
excursieactiviteiten, zo nodig gevolgd door een passende sanctie op school.

