
 

  

Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen uit H3 en M3 (met Duits in het pakket) 

 

Betreft: dagexcursie naar Xanten en Centro/Oberhausen 

 

 

Zwolle, 5  maart 2019  

 

   

Beste ouder/verzorger,  

  

Op dinsdag 19 maart wordt er voor de leerlingen van H3 en M3 (met Duits in hun vakkenpakket) een 

excursie naar Xanten en Centro/Oberhausen georganiseerd. De doelen van deze excursie zijn 

kennismaking met de Duitse taal en cultuur en gesprekken aangaan met de Duitsers. Alle opdrachten 

die moeten worden uitgevoerd in Duitsland zullen tijdens de lessen Duits worden voorbereid en 

nabesproken.  

  

Deelname aan deze excursie kost € 30,00. Deze kosten zijn opgenomen in het totaaloverzicht van de 

schoolkosten in oktober 2019. 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 betreffende teamleider. Leerlingen die niet deelnemen aan de excursie krijgen 

vervangende opdrachten op school.  

  

Programma  

07.30 uur  vertrek bij de GEBO-garage in Nieuwleusen   

07.45 uur  H31 melden bij mevr. Van de Werfhorst  

                H31 melden bij mevr. Kamphuis 

                 H32 melden bij mevr. Jansen 

                 M31 melden bij dhr. Lokate  

                 M32 melden bij dhr. Lokate  

08.00 uur  vertrek per bus vanaf de school   

10.00 uur  aankomst Xanten  

12.00 uur  vertrek naar Centro Oberhausen  

13.00 uur  aankomst Centro  

15.00 uur  vertrek naar Zwolle   

17.00 - 17.30 uur aankomst Zwolle (afhankelijk van de verkeersdrukte)   

18.00 uur  aankomst bij de GEBO-garage in Nieuwleusen  



  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

We verwachten van de leerlingen dat zij zelf een lunchpakket meenemen. Voor de opdrachten hebben 

de leerlingen pen en papier nodig.  

In geval van calamiteiten kunnen leerlingen in Duitsland de begeleiders bereiken via het mobiele 

telefoonnummer of 0031615228952 (Bert Lokate).  

  

  

We hopen op een interessante en leerzame dag in Duitsland!  

  

  

Met vriendelijke groet,  

  

dhr. Bert Lokate, docent duits  

dhr. Eric van Amelsfort, teamleider havo   

mevr. Rebecca Baars MEL, teamleider mavo  

  

  

  


