
 

Betreft: Excursie Nederlands Openluchtmuseum Arnhem 
  
Zwolle, maart 2023  
                                                            
 
 
 
Beste ouder/verzorger,  
 
Op donderdag 30 maart gaan alle leerlingen uit HAVO 2 en Atheneum 2 op excursie naar het 
Nederlands 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 vertrek vanaf Brand Oil in Nieuwleusen  

08:30 verzamelen in het lokaal op het Meander College 

08:45  vertrek vanaf het Meander College  

09:45 verwachte aankomst Openluchtmuseum  

10:00 – 15:00 educatief programma en zelfstandig museumbezoek 

15:00 vertrek richting Meander College 

16:15 verwachte aankomst bij school  

16:45 verwachte aankomst Brand Oil 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:   
MH21 (Lokaal: W31) mevr. Ten Damme & mevr. Bakker  (Bus 1)  
MH22 (Lokaal: W32) dhr. De Wit & dhr Van der Deen   (Bus 1) 
MH23 (Lokaal: W33) dhr. Van Dijk & dhr. Oostra      (Bus 1) 
MA21 (Lokaal: W34) dhr. Van Haselen & dhr Van Winkel (Bus 2) 
MA22 (Lokaal: W35) mevr. Van der Plas en mevr. Brink  (Bus 2) 
MA23 (Lokaal: W37) dhr. Braad & dhr. Tuinbeek     (Bus 2) 
 
 
De kosten voor deze excursie bedragen €25,00 per leerling. Hiervoor ontvangt ouder 1 binnenkort een 
factuur. Deze vergoeding valt onder de specifieke vrijwillige ouderbijdrage. 
 
  



 
 

 

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 mobiele nummer: 06 50 56 90 69.  
 
We zien uit naar een leuke en leerzame excursie!  
 
Met vriendelijke groet,   
mede namens alle begeleidende (vak)docenten,  
  
dhr. Gerard Kuper MSEN (teamleider havo)  
dhr. drs. Ronald Doornekamp (teamleider atheneum) 
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