Aan de ouders/verzorgers van alle leerlingen van klas 2
Zwolle, 21 juni 2022
Betreft: excursie Geofort

Beste ouder/verzorger,

Dinsdag 5 en woensdag 6 juli gaan de tweede klassen op excursie naar het Geofort in
Herwijnen. Geofort is een interactief science center waar de toekomst van de planeet aarde
centraal staat. Het is gevestigd op een fort in de Nieuwe Hollandse Waterlinie, waar je binnen
en buiten van alles kan beleven en ontdekken. Belangrijke thema’s zijn energietransitie,
klimaatverandering, watermanagement en big data. Geofort heeft mooie prijzen gewonnen,
zoals de Europa Nostra Prijs en de titel ‘het beste kindermuseum ter wereld’.
PROGRAMMA:
07.30 uur
08.00 uur
08.15 uur
10.15 uur
10.30-11.15
11.15-12.00
12.00-12.30
12.30-13.15
13.15-14.00
14.15 uur
16.00 uur
16.30 uur

-

mogelijkheid tot vertrek vanaf GEBO-garage in Nieuwleusen
verzamelen in een leslokaal (zie indeling op de achterkant)
vertrek per bus naar Geofort
aankomst bij Geofort en indeling van groepen
1e ronde workshops
2e ronde workshops
lunch (eigen lunchpakket meenemen, er is geen winkel of restaurant!)
3e ronde workshop
4e ronde workshop
uitloop en vertrek met de bus terug naar Zwolle
verwachte aankomst bij school
verwachte aankomst bij de GEBO in Nieuwleusen

Dinsdag 5 juli gaan de volgende klassen naar Geofort:
MM21
MM22
MM23
MMH21
MMH22

melden bij mevr. Ozinga en mevr. De Haas in lokaal MW22
melden bij mevr. Van de Velde en dhr. Venhuizen in lokaal MW23
melden bij dhr. Mostert en dhr. Van der Camp in lokaal MW25
melden bij dhr. Sandee en dhr. Oostra in lokaal MW26
melden bij dhr. Rook en dhr. Van Stroe in lokaal MW27

Woensdag 6 juli gaan de volgende klassen naar Geofort:
MH21
MH22
MH23
MA21
MA22

melden bij mevr. Helbers en mevrouw Ten Damme in lokaal MW22
melden bij mevr. Pruim en dhr. Bakker in lokaal MW23
melden bij mevr. Van der Werfhorst en dhr. Van Emmerik in lokaal MW25
melden bij dhr. Beishuizen en dhr. Ploegmakers in lokaal MW26
melden bij mevr. Van der Plas en mevr. Kerssies in lokaal MW27

Wat uw kind in ieder geval mee moet nemen:
-

Pen en potlood
Lunchpakket en voldoende drinken

Deelname aan deze excursie bedraagt € 27,50 euro. Voorafgaand aan de excursie ontvangt u
een factuur. Mocht uw kind niet meekunnen met deze excursie, dan vragen wij u contact op
te nemen met leerlingcoördinator Jaap Huurman (jhuurman@meandercollege.nl). Mocht uw
kind deze dag ziek zijn, wilt u dan zo vriendelijk zijn om vóór 08:00 uur te bellen met school
om dit door te geven?
In geval van nood op de dag zelf kunt u ons bereiken op het volgende nummer: 06-50569069.
We zien uit naar een leuke en leerzame excursie!

Met vriendelijke groet,
mede namens alle begeleidende (vak)docenten,
dhr. Harrold Hamberg (teamleider mavo)
dhr. Gerard Kuper (teamleider havo)
dhr. drs. Ronald Doornekamp (teamleider atheneum)

