
 

 

 
 
 
 
 
 
Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen met podium beeldend, klas 3 
(en ter informatie naar de leerlingen) 
 
Betreft: Informatie excursie van podium beeldend naar den Haag 
 
 
Zwolle, 6 maart 2020 
 
 
Beste ouder/verzorger, 
 
Op dinsdag 24 maart gaan de derde klassen podium beeldend op excursie naar Den Haag. We 
bezoeken het Kunstmuseum, het museum voor moderne en hedendaagse kunst en vormgeving. 
Hier krijgen de leerlingen een rondleiding en gaan aan de slag met een opdracht.  
Verder bezoeken ze de Wonderkamers. Dit is een verrassende museumgame waarin de leerlingen 
van alles ontdekken over beeldende kunst, mode, fotografie en bijvoorbeeld architectuur.  
 
Programma van de dag: 
08.00 uur      vertrek bus uit Nieuwleusen 
08.15 uur      verzamelen voor school 
08.30 uur      bus vertrekt vanaf school 
           naar Den Haag 
11.15-12.30 uur   rondleiding groep A,B en C 
           opdracht groep D en E 
12.30-13.15 uur   lunchpauze  
13.15-14.45 uur  opdracht groep A,B en C 
           wonderkamers groep D en E 
15.00-16.15 uur  rondleiding groep D en E 
           wonderkamers groep A,B en C 
16.15 uur      verzamelen bij de garderobe 
16.20 uur      vertrek richting Zwolle 
18.50 uur      verwachte aankomst bij school 
19.15 uur      aankomst in Nieuwleusen  
 
We zijn ons er van bewust dat het een lange dag wordt, maar het is echt de moeite waard om een 
plek te bezoeken waar je normaal misschien niet zo snel komt om wereldberoemde kunst te 
bekijken. We sturen deze brief dan ook iets eerder dan normaal, zodat in de planning van uw 
zoon/dochter rekening kan worden gehouden met deze excursie. 
 



 
 
 
 
 
 

Speciaal voor de leerlingen: 
Wat heb je nodig?  
Neem lunch mee en een opgeladen mobiele telefoon.  
Welke opdracht je moet doen en wat je daarvoor nodig hebt, wordt in de les met jullie doorgenomen 
door je docent. 

 

We hopen op een gezellige en leerzame dag in Den Haag! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
mw. Suzanne Visscher en mw. Kyra Wassink (docenten podium beeldend) 
dhr. Gerard Kuper, teamleider havo 
dhr. Ronald Doornekamp, teamleider vwo 
dhr. Harrold Hamberg, teamleider mavo 
 
 
 

 


