Beste leerlingen en ouders,
Zoals jullie hebben kunnen zien in het jaarrooster staat er in week 27 een aantal
activiteitendagen gepland. Hieronder een beschrijving per dag van de
activiteiten die voor 3VWO zijn georganiseerd.
Maandag 1 juli 2019: Project Nederlands
Tijdens de reguliere lessen Nederlands werken de leerlingen met de methode PLOT26. Een flexibele methode waarin
vaardigheden in samenhang als het belangrijkste uitgangspunt zijn genomen. Om de lessenserie af te sluiten gaan de
leerlingen aan de slag met een project over gezondheid. Dit project vindt plaats in lokaal A004/A009 en begint om
8.30 uur. Om 13.30 uur is het programma afgelopen.
Dinsdag 2 juli 2019: Voorbereiden Culturele activiteit Den Haag
Aanstaande donderdag gaan jullie met de klas naar Den Haag, daar zullen jullie kennismaken met hoe onze
democratie werkt en krijgen jullie een stukje van de geschiedenis van ons land te zien. Om jullie hierop voor te
bereiden krijgen jullie vandaag van meneer van Reek en mevrouw van Goch alvast informatie. Vandaag starten jullie
om 10.15 uur in lokaal A104. De dag duurt tot en met 13.30 uur.
Woensdag 3 juli 2019: Inhalen en inkijken toetsen uit de toetsweek.
Als in de afgelopen toetsweek een toets niet gemaakt is, wordt deze vandaag voor de leerling ingepland. Er kunnen 2
toetsen worden ingehaald. De tijden hiervan zijn 8.30-10.00 en van 10.30-12.00. Om 12.15 kunnen de leerlingen
gemaakte toetsen inzien. Aan het einde van de toetsweek wordt een overzicht gestuurd naar de leerlingen wie wat
moet inhalen en in welk lokaal.
Donderdag 4 juli 2019: Culturele activiteit in Den Haag.
Zoals al aangegeven op dinsdag gaan de leerlingen vandaag naar Den Haag, de activiteiten die deze dag worden
gedaan staan omschreven in de brief van mevrouw van Goch. Ook staat het programma van de dag omschreven.
Deze brief is toegevoegd als bijlage toegevoegd aan deze brief.
De leerlingen moeten om 7.45 uur op school zijn en de bus is rond 17.00 uur weer terug op school.
Vrijdag 5 juli 2019: CKV Kennismaking dag
CKV (Culturele en Kunstzinnige Vorming) is een verplicht examenvak in de bovenbouw havo en vwo. “Kunst actief
meemaken” is het doel van het vak. Kunst ervaren en beschouwen vraagt van leerlingen betrokkenheid, inzet, kennis
en vaardigheden. En omdat de betekenis van kunst nooit vastligt, is een open en onderzoekende houding vereist.
Leerlingen van 5 vwo hebben een programma georganiseerd waarin de vele aspecten van CKV-aanbod komen. Dit
om de leerlingen uit de 3e klas alvast een idee te geven wat hen komend jaar te wachten staat.
Dit programma start om 9.00 uur In lokaal A110.
Ik wens jullie een leerzame en plezierige activiteitenweek toe.
Met vriendelijke groet,
Jerre van Doren (afdelingsleider VWO)

Brielle, juni 2019

Geachte ouders/verzorgers,

Op donderdag 4 juli brengen de leerlingen van klas 3VWO een bezoek aan Den Haag. Daar bezoeken
wij de Tweede Kamer, de Ridderzaal, de Gevangenpoort en het Mauritshuis.
In het Mauritshuis hangt een keur aan beroemde Nederlandse schilderijen, zoals het “Meisje met de
Parel” van Johannes Vermeer en “De anatomische les” van Rembrandt van Rijn. Een educatief
medewerker van het museum zal ons vertellen over deze en andere schilderijen en over het bijzondere
gebouw. Er is ook een rondleiding geboekt in de Gevangenpoort. Sinds 1882 is dit een museum, maar
voordien diende het als gevangenis en werd er Nederlandse geschiedenis geschreven. Bij het bezoek
aan de Tweede Kamer en de Ridderzaal worden we rondgeleid door het hart van onze democratie en
kunnen we misschien wel oog in oog komen te staan met onze Minister President.
Het programma ziet er als volgt uit:
07.45 uur

verzamelen bij de bus op school

08.00 uur

vertrek vanuit Brielle

09.30
12.30
13.30
15.00
16.15
17.00

- 12.30
- 13.30
- 14.30
- 16.00
uur
uur

uur
uur
uur
uur

Prodemos (Tweede Kamer)
pauze
rondleiding Mauritshuis
Gevangenpoort
vertek vanuit Den Haag
terug op school

Tijdens de lunchpauze mogen de leerlingen zelfstandig in de buurt van het Binnenhof wat rondkijken
en een hapje gaan eten. Voorwaarde is, dat dit in groepjes gebeurt en dat men respect heeft voor
andermans eigendommen. Het gebruik van alcohol en drugs is ten strengste verboden.
Leerlingen, die op met ons in de bus naar Den Haag stappen, geven daarmee aan zich aan deze regels
te zullen houden. We willen ons bezoek aan Den Haag voor iedereen leerzaam, plezierig en veilig
houden.
Bij het bezoek aan de het Binnenhof is het tonen van een paspoort of identiteitskaart verplicht. Neem
paspoort of ID mee!
De kosten voor deze buitenschoolse activiteit worden betaald uit de daarvoor bestemde
schoolmiddelen. Consumpties vallen hier niet onder en moeten uit eigen middelen worden betaald.
De begeleiding zal bestaan uit Drs. A. Lankhaar en ondergetekende.
Wij hopen, dat ook uw kind bij deze educatieve activiteit aanwezig kan zijn. Bij vragen en problemen
kunt u met mij contact opnemen. Ook verzoek ik u mij voor vertrek te bellen of sms-en, als uw kind
niet in staat is mee te gaan (ook als hij/zij in de voorafgaande dagen al absent is gemeld).

Met vriendelijke groet,
Drs. A.L. van Goch – van der Pot

tel. 06 33 10 15 12

