Betreft: Excursie Openlucht Museum Arnhem
Zwolle, juni 2022

Beste ouder/verzorger,
Op donderdag 7 juli gaan alle leerlingen uit MAVO 2 en MAVO/HAVO 2 op excursie naar het
Openluchtmuseum in Arnhem.
Het Nederlands Openluchtmuseum is zo’n 44 hectare groot en staat vol met allerlei
authentieke en bijzondere gebouwen. Ieder gebouw heeft zijn eigen boeiende geschiedenis en
interessante verhaal. In het museumpark vind je zo’n 100 museale gebouwen, boerderijen en
molens. Je kunt ze van buiten én van binnen bekijken! Op die manier komt de geschiedenis
dichterbij en kun je het verleden opnieuw beleven.
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. Voor de terugweg
vragen wij u contact te houden met uw kind voor de exacte aankomsttijd.
08:00
08:30
08:45
09:45
10:15 – 12:15
12:15 – 13:15
13:15 – 15:15
15:30
16:30
17:00

Vertrek vanaf Brand Oil in Nieuwleusen
Verzamelen bij het Meander College
Vertrek vanaf het Meander College
Verwachte aankomst Openlucht Museum
Groep 1: workshop / Groep 2: ontdekken museum op eigen gelegenheid
Pauze
Groep 2: workshop / Groep 1: ontdekken museum op eigen gelegenheid
Vertrek richting Meander College
Verwachte aankomst bij school
Verwacht aankomst Brand Oil in Nieuwleusen

In groep 1 zitten de klassen: MM21, MM22, MM23.
In groep 2 zitten de klassen: MMH21, MMH22.
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:
MM21
Jeroen de Wit + twee stagiaires
MM22
André Blom & Michel van Winkel
MM23
Davin Mostert & Marc Braad
MMH21 Bastijn Oostra & Petra Baakman
MMH22 Nena Witte & Gert Jan Barneveld
Voorafgaand aan de excursie ontvangt u de factuur van 25,00.
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 50 56 90 69.
We vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en hopen dat de
leerlingen een boeiende en leerzame dag zullen beleven!

Met vriendelijke groet,
Inge Holm Mogensen, docent Natuurkunde
Nena Witte, docent Geschiedenis
Harrold Hamberg , teamleider mavo & mavo/havo

