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Gorinchem, 8 april 2019
Aan: de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van klas 2.
Onderwerp: excursie naar Xanten, maandag 15 april 2019
Geachte ouder(s), verzorger(s),
Met deze brief informeren wij u over de excursie naar Xanten (Duitsland), waaraan leerlingen uit
klas 2 eenmaal in hun schoolcarrière zullen deelnemen. De excursie vindt plaats op maandag 15 april.
Doublanten die eerder naar Xanten zijn gegaan, volgen een alternatief programma op school.
De leerlingen maken in Xanten kennis met de sporen die de Romeinen in onze streken hebben
achtergelaten, door een bezoek aan het Archeologisch Park en het in 2008 geopende RömerMuseum.
In het Archeologisch Park bij Xanten is een vanaf 1974 deels opgegraven en gereconstrueerde
Romeinse stad te zien, die in de buurt van een legerkamp was ontstaan. De leerlingen wandelen
in groepjes in gezelschap van hun begeleider door het park en verkennen de (gedeeltelijke)
reconstructies. Daarnaast kunnen de leerlingen een rondleiding krijgen in het RömerMuseum en/ of de
Domkerk.
In het stadje Xanten krijgen de leerlingen een opdracht voor het vak Duits. Ook zullen de leerlingen in
het stadje kort de gelegenheid hebben om te lunchen. We adviseren een lunchpakket van huis
mee te nemen, omdat er ter plaatste weinig voorzieningen zijn om lunch te kopen.
In de stad zijn begeleiders aanwezig op een afgesproken locatie, maar de leerlingen zullen zonder
begeleiding de opdracht maken en lunchen. Ze krijgen per tweetal een plattegrond van de stad
mee.
Wij vertrekken vanaf school (Vroedschapstraat 11) om 8.15 uur. Wij hopen omstreeks 17.30 uur op
school terug te zijn.
Omdat we naar Duitsland gaan, dienen de leerlingen een geldig identificatiebewijs (identiteitskaart
of paspoort, desnoods een kopie) bij zich te hebben. Voor de opdracht van het vak Duits hebben de
leerlingen ook pen en papier nodig. Een lunchpakket, regenkleding, goede schoenen (de wegen in het
archeologisch park zijn onverhard!) en voldoende zakgeld worden aanbevolen. De school betaalt
de kosten van deze excursie.
Het is NIET toegestaan om in de bus te drinken en te eten.
Namens de secties Klassieke Talen en Duits,
met vriendelijke groeten,
mevr. H.E. van der Meer – de Kooter
docent Klassieke Talen
h.vandermeer@camphusianum.nl

