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__________________________________________________________________________
Gorinchem, 7 september 2020

Excursie Aardrijkskunde stad Utrecht donderdag 24 september
Beste leerlingen, ouder(s)/ verzorger(s),
Na een aantal verplaatsingen van de geplande PTA excursie naar Utrecht, bevestig ik bij
deze de datum van 24 september. In deze brief staat de praktische informatie over deze
reis. De excursie is verplicht onderdeel van het schoolexamen. Het sluit aan bij het
theoretische buurtonderzoek dat in leerjaar 5 uitgevoerd is. We verwachten daarom alle
leerlingen uit de aardrijkskunde clusters van leerjaar 6. Uiteraard gelden ook hier de RIVM
en schoolregels betreffende Covid 19.
Vóór vertrek tijdens een van de lessen staat de excursie centraal. Vóór vertrek ontvangen
jullie de excursiegids met opdrachten en verdere informatie over het veldwerk.
Planning
Donderdag 24 september
08:15 uur melden op school bij DF/HA (wees op tijd!)
08:20 uur achterin instappen in de bus mits mondkapje op is. We volgen de instructies van
de buschauffeur op. Houd ten alle tijden afstand van de buschauffeur en de begeleiders.
08:30 uur vertrek naar Utrecht, via Leidsche Rijn
10:00 uur aankomst Utrecht
10:15 uur start veldwerk op de fiets in de wijken van Utrecht
15:45 uur melden bij de touringcarparkeerplaats (Maliesingel 28) bij DF/DM, inleveren fiets.
16:00 uur vertrek per bus naar Gorinchem (mondkapje)
16:45 uur aankomst Gorinchem
Wat mee te nemen?
-mondkapjes; een voor heenreis en een voor terugreis.
-desinfecterende handgel/vloeistof
-aan het weer aangepaste kleding
-schrijfmateriaal
-opgeladen telefoon met daarop de app Google Maps
-voldoende eten en drinken om de dag door te komen
-kleingeld voor een ijsje aan de Oude Gracht

Kosten
Voor de totale kosten wordt een bijdrage gevraagd van €20,00 per persoon. U heeft vorig
schooljaar al aan deze kosten voldaan. U hoeft dus geen actie te ondernemen.
De resterende kosten zijn voor rekening van de school.
Begeleiding
De excursie staat onder leiding van de dames Van Duffelen en Haver en de heren Stel en
Diem.
In geval van nood kunt u ons bereiken op 06-23976655 (DF) of 06-53673025 (DM).
Wij verwachten wederom een geslaagde excursie! In geval ongunstige ontwikkelingen
rondom het Covid 19 virus, zal de excursie definitief afgeblazen worden.
Namens de sectie Aardrijkskunde,
M. van Duffelen

