Aan: de ouders en verzorgers van H2 en A2
Betreft: Excursie Boerhaave

Zwolle, 22 maart 2022

Beste ouder/verzorger,

Op vrijdag 8 april gaan alle leerlingen uit HAVO 2 en Atheneum 2 op excursie naar Boerhaave
in Leiden.
Met de onderwijsprogramma’s van Rijksmuseum Boerhaave ontdekken leerlingen de wereld
van wetenschap. Tijdens actieve workshops en aan de hand van historische verhalen en
objecten komen leerlingen meer te weten over gepassioneerde wetenschappers. En door
onderzoekend en ontdekkend leren begrijpen ze dat wetenschap van onschatbare waarde is
voor hun leven.
De leerlingen volgen het speciale programma over Energie en Duurzaamheid en krijgen de
mogelijkheid om zelf het museum te ontdekken.
Het programma
Leerlingen uit Nieuwleusen en omstreken hebben de mogelijkheid om in de bus te stappen bij
Brand Oil in Nieuwleusen. Let op: Er zal hier nog geen docent aanwezig zijn. Wij vragen u
contact te houden met uw kind voor de exacte aankomsttijd.
07:30
07:45
08:00
10:15
10:30 – 12:30
12:30 – 13:30
13:30 – 15:30
15:45
18:00
18.30

Vertrek vanaf Brand Oil in Nieuwleusen
Verzamelen bij het Meander College
Vertrek vanaf het Meander College
Verwachte aankomst Boerhaave
Workshop/opdracht museum ronde 1
Pauze
Workshop/opdracht museum ronde 2
Vertrek naar Zwolle
Verwachte aankomst bij school
Verwachte aankomst in Nieuwleusen

Benodigdheden:
• Een lunchpakket
• Pen en papier
• Smartphone/device om foto’s mee te maken
Voordat de leerlingen de bus in gaan, melden zij zich bij:
H21 – dhr. Rook
H22 – dhr. Venhuizen
H23 - dhr. Oostra
A21 - dhr. Eilander
A22 - dhr. Barneveld

Voorafgaand aan de excursie ontvangt u via de mail de factuur van 27,50 euro.
Mocht uw kind niet mee kunnen met deze excursie, dan vragen wij u tijdig contact op te
nemen met leerlingcoördinator Jaap Huurman (jhuurman@meandercollege.nl)
In geval van nood, kunt u ons op de dag zelf bereiken op het volgende nummer:
+316 38 41 55 44.
We vertrouwen er op u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en hopen dat de
leerlingen een boeiende en leerzame dag zullen beleven!

Met vriendelijke groet,
Gijs Ploegmakers
docent natuurkunde
Gerard Kuper
teamleider havo
Ronald Doornekamp teamleider atheneum

