Aan de leerlingen van Podium Beeldend klas 2
Betreft: excursie podium beeldend
Zwolle, 21 juni 2022

Beste leerlingen,
Vrijdag 1 juli gaan we op excursie met podium beeldend. Jullie gaan met
de bus naar Amsterdam!
Wij bezoeken die dag een museum, omdat we vinden dat je veel leert
van het kijken naar kunst, gemaakt door bekende en onbekende
kunstenaars.
Een deel van jullie gaat naar het Stedelijk Museum, waar je
moderne en hedendaagse kunst en vormgeving kunt ontdekken en
beleven. Het andere deel van jullie gaat naar het Van Gogh Museum,
waar je Vincent van Goghs meesterwerken van dichtbij kunt
aanschouwen.
Je krijgt een mini-rondleiding of een multimediatour en je krijgt een
foto-opdracht waarmee je een leuke prijs kunt winnen. Als klap op de
vuurpijl gaan we ook nog varen in een rondvaartboot op de grachten
van Amsterdam.
Het programma voor die dag ziet er als volgt uit:
8.15 uur:
Verzamelen in de klas (zie lokaalindeling)
8.30 uur:
Vertrek school
10.00 uur:
Aankomst Museumplein
10:15 - 11:45 uur: Bezoek Stedelijk Museum
10:45 - 12:15 uur: Bezoek Van Gogh Museum
12.30 uur:
Wandelen naar de opstapplek bij Museumplein
12:45 – 14:00 uur: Rondvaart @museumplein
14.15 uur:
Opstappen bus
15.45 uur:
Aankomst school

Waar moet je aan denken:
•
•
•

voldoende eten en drinken meenemen voor de dag
je telefoon meenemen voor de foto-opdracht
sla in je telefoon het nummer 06-15223907 op
Dit nummer kun je tijdens de excursie bellen in geval van nood.

Groeten namens de docenten podium beeldend,
mevr. Visscher
mevr. Wassink
mevr. Oosterheerd
We verzamelen op Oost 3 in 3 verschillende lokalen. Daar hangen op 1 juli de lijsten per groep
per museum.
groep
Groep 1 & 2
Stedelijk Museum
Groep 3 & 4
Stedelijk Museum
Groep 1, 2 & 3
Van Gogh

Lokaal
O35

Begeleiders
mevr. Visscher & Jasmijn (stagiaire)

O36

mevr. Wassink & mevr. Ulkeman

O37

mevr. Witte & dhr. Oostra & Dehlinya (stagiaire)

