
 

 

 
 
 
 
 
Zwolle, januari 2019 
 
Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen uit A4 en H41 
(en ter info voor de leerlingen) 
 
Betreft: excursie naar Amsterdam voor de vakken godsdienst en CKV 
 
  
Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
Op donderdag 24 januari wordt er voor de leerlingen van A4 en H41 een excursie naar Amsterdam 
georganiseerd. De programmaonderdelen van deze excursie worden tijdens de lessen godsdienst en 
CKV (vanaf tweede semester) behandeld.  
 
Deelname aan deze excursie kost €25,00. Deze kosten zijn opgenomen in het totaaloverzicht van de 
schoolkosten in oktober. Mochten er onoverkomelijke bezwaren zijn waardoor uw zoon of dochter 
niet zou kunnen deelnemen aan deze excursie, dan vragen we u zo spoedig mogelijk contact op te 
nemen met de teamleider. Leerlingen die niet deelnemen aan de excursie krijgen vervangende 
opdrachten op school. 
 
Het PROGRAMMA ziet er als volgt uit voor A42 en een aantal leerlingen uit H41 (zie lijst) Bus 1 
 
07.30 uur     : vertrek bij de GEBO garage in Nieuwleusen 
08.00 uur     : vertrek per bus vanaf de school  
           melden bij de docenten: 
           A42 mevr. Leeuwerik  
           H41 mevr. Verwoert 
10.00-11.00 uur  : bezoek Mandir Tempel 
11.15-11.45 uur  : transfer naar Amsterdam Museumplein 
12.00-13.30 uur  : museumbezoek van je opgegeven keuze 
12.00-13.00 uur  : Het MoCo museum 
12.30-13.30 uur  : Rijks Museum 
           Van Gogh Museum 
13.30-15.30 uur  : pauze en vrije tijd 
15.30 uur     : vertrek naar Zwolle   
17.15 uur             : aankomst Zwolle (afhankelijk van de verkeersdrukte) 
17.45 uur         : aankomst bij de GEBO-garage in Nieuwleusen 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het PROGRAMMA ziet er als volgt uit voor A41 en een aantal leerlingen uit H41 (zie lijst) Bus 2 
  
08.45 uur     : vertrek bij de GEBO garage in Nieuwleusen 
09.15 uur     : vertrek per bus vanaf de school  
           melden bij de docenten: 
           A41 dhr. Aktepe en mevr. Smit 
           H41 mevr. Visser 
11.00-12.00 uur  : bezoek Mandir Tempel 
12.15-12.45 uur  : transfer naar Amsterdam Museumplein    
12.45-14.30 uur  : pauze en vrije tijd 
14.30-15.30 uur  : museumbezoek van je opgegeven keuze 
           Van Gogh Museum  
           Het MoCo Museum 
           Stedelijk Museum 
16.00 uur     : vertrek naar Zwolle   
17.45 uur         : aankomst Zwolle (afhankelijk van de verkeersdrukte) 
18.15 uur         : aankomst bij de GEBO-garage in Nieuwleusen 
 
 
 
We verwachten van de leerlingen dat zij zelf een lunchpakket meenemen.  
 
We hopen op een interessante en leerzame dag in Amsterdam! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Francien (drs. F.C.) Brons, Ida (I.) Verwoert, Michelle (M.) Smit, docenten godsdienst 
Remy (R.) van Tilburg, coördinator CKV 
Suzanne (S.) Visser, cultuurcoördinator 
Ronald (drs. R.G.J.) Doornekamp, teamleider atheneum 
Erik (E.) van Amelsfort, teamleider havo 
 


