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Gorinchem, 28 januari 2019
Aan: de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van klas 5-geschiedenis
Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen,
Op vrijdag 8 februari a.s. zullen de leerlingen van klas 5 een excursie maken naar het
Belgische Ieper en omgeving. Daar zullen de voormalige slagvelden van de Eerste
Wereldoorlog en een aantal gedenkplekken worden bezocht. De excursie draagt bij aan het
begrip van het onderwerp WO I zoals dat in de lessen geschiedenis is behandeld. De
leerlingen krijgen ter voorbereiding een excursiemap, die zij ook tijdens de excursie nodig
hebben om enkele opdrachten uit te voeren. De excursie is een onderdeel van het
curriculum geschiedenis en er zijn enkele prestaties en cijfers aan verbonden. Daarom is de
excursie een verplicht onderdeel van de lesstof.
Enkele gegevens op een rij:
De vertrek- en aankomsttijden zijn:
Vertrek: 07.30 u. van school (uiterlijk 07.25 uur aanwezig!)
Thuiskomst: tussen 20.45 en 21.00 uur bij de school.
De begeleiders van de excursie zijn:
mevrouw C. van Eeden, mevrouw L. Nolten, de heer R. Baelde Jansen en
de heer D. Verwijmeren.
Meenemen:
PEN, PAPIER, EXCURSIEMAP, LUNCHPAKKET en ID.
In België bestaat een identificatie-plicht. Het is daarom nodig dat de leerlingen zich kunnen
identificeren met een document. Dit hoeft geen paspoort te zijn, maar kan ook een andere
goedgekeurde identiteitskaart zijn.
NB
In verband met de afspraken die wij gemaakt hebben met het museum in Ieper, moeten
wij op tijd ter plaatse zijn. Daarom kan er `s ochtends niet worden gewacht op laatkomers.
De bussen zullen vertrekken op de aangegeven tijd.

Regels in de bus.
* In de bus is het niet toegestaan om te roken.
Wie muziek wil beluisteren doet dit via eigen apparatuur voorzien van koptelefoon zodat
anderen daar geen last van ondervinden. De geluidsinstallatie van de bus wordt niet gebruikt
voor muziek van de leerlingen.
* Iedere leerling is verantwoordelijk voor de netheid op en rond zijn/haar zitplaats.
* Aanwijzingen van de chauffeur en de begeleiders dienen te worden opgevolgd.
* Schade toegebracht aan de bus wordt aan de betreffende leerling(en) in rekening gebracht.
* Als leerlingen te laat terug zijn bij de bus, waardoor vertragingen ontstaan, worden de
kosten voor tijdsoverschrijding aan die leerlingen in rekening gebracht.
Gezien de gesteldheid van het terrein, de weersomstandigheden van de laatste weken en de
tijd in het jaar, is het aan te bevelen om waterdicht schoeisel en (warme) kleding mee te
nemen. Laarzen kunnen erg handig zijn en moeten in een plastic zak worden meegenomen
om vuil worden van het bagagedeel van de bus tegen te gaan.
Daarnaast is een lunchpakket nodig.
De mogelijkheden om in en rond Ieper te pinnen zijn beperkt.
De leerlingen moeten zelf voor het eten `s avonds zorgen. Bij terugkeer in Ieper is er enige tijd
vrij om wat te eten of om zelf meegebracht eten te consumeren.
Met vriendelijke groeten,
Sectie geschiedenis
Mevr. C. van Eeden-Schepers
Mevr. C. Grijzenhout- IJzerman
Mevr. E. Erens
De heer R. Baelde Jansen

