Aan de ouder(s) / verzorger(s) van:
het 2e, 3e en 4e leerjaar vmbo-tl/gl
Brielle, 13 december 2018
Betreft: activiteitendagen 19 en 20 december
Geachte ouder(s) / verzorger(s),
Op woensdag 19 december en donderdag 20 december zijn er activiteitendagen op school.
Voor de vmbo-gl/tl klassen staan de volgende activiteiten op de planning:
Woensdag 19 december:
2H en 2J
Locatie
A002/E001
Tijd
09.00-12.00u
Activiteit Afrika dag

3GL1 en 3GL2
Den Haag
08.30-15.00u
Musea en Gevangenpoort

4GL, 4GT en 4TL+
C204, C205
10.00-13.00u
Kerstdag op school

Donderdag 20 december:
2H en 2J
Locatie
C205/C206
Tijd
09.00-15.30u
Activiteit Taalbeleid

3GL1 en 3GL2
C203, C204
12.15-13.45u
Voorstelling verkeer

4GL, 4GT en 4TL+
Centrum Brielle
10.00-13.30u
Stadswandeling en
rondleiding in Brielle

De tweedejaars hebben op woensdag een dag die in het teken staat van Afrika. De leerlingen
worden meegenomen in de Afrikaanse cultuur met behulp van muziek en dans. De leerlingen
worden om 08.45 uur in de groene lounge verwacht.
Op donderdag staat de dag in het teken van taal. Met het project taalbeleid krijgen kinderen te
maken met de Nederlandse taal en zij zullen hier verschillende activiteiten bij doen.
De derdejaars gaan woensdag naar Den Haag. Hier zullen zij meerdere educatieve en
culturele activiteiten doen. De leerlingen worden om 08.30 uur verwacht op het parkeerterrein
van school.
Donderdag staat in het teken van veiligheid in het verkeer. Hier krijgen de leerlingen een
workshop/voorlichting over. Vanaf 20.00 uur zijn de leerlingen welkom op het kerstgala.
De vierdejaars leerlingen starten op woensdag met een leuke en gezellige kerstdag op
school. Er zijn verschillende activiteiten te doen en wij zorgen voor hapjes en drankjes. Wij
verwachten de leerlingen om 09.45 uur in de groene lounge.

Op donderdag worden de vierdejaars door verschillende gidsen rondgeleid door het centrum en
de omgeving van Brielle. Leerlingen worden om 10.00 uur op eigen gelegenheid bij de
parkeerplaats van de Jumbo verwacht. Vervolgens worden wij om 17.00 uur verwacht bij
Restaurant Lotus waar wij zullen dineren. Vanaf 20.00 uur zijn de leerlingen welkom op het
kerstgala.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Na de activiteitendagen zal de kerstvakantie beginnen. De leerlingen worden maandag 7
januari vanaf het 2e lesuur weer op school verwacht. Voor nu alvast een fijne vakantie en hele
fijne feestdagen gewenst.
Met vriendelijke groet, namens het team gl/tl,
Rafaël van Erkel
afdelingsleider 2 t/m 4 vmbo tl/gl

