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Tilburg, 23 september 2019

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Op donderdag 3 en vrijdag 4 oktober staan de activiteitendagen voor leerjaar 3 op het programma. Deze dagen
staan in het teken van kennismaken, samenwerken en elkaar leren kennen.
3 oktober mentordag
Op donderdag 3 oktober is er een programma bij Outrex. Hier zal een buitenprogramma voor de leerlingen worden
verzorgd. Het is de bedoeling dat de leerlingen rechtstreeks naar Outrex gaan.
Het programma duurt een dagdeel. De klassen 3A, 3C, 3E en 3G worden in de ochtend verwacht. Het
ochtendprogramma start om 09.00u en duurt tot 12.00u. De leerlingen worden om 08.45u bij Outrex verwacht.
De klassen 3B, 3D, 3F en 3H worden in de middag verwacht. Het middagprogramma start om 13.00u en duurt tot
16.00u. De leerlingen worden om 12.45u bij Outrex verwacht.
Het adres van Outrex is Oude Rielsebaan 47. Outrex is te herkennen aan een hoogklimparcours.
Voor leerlingen is het prettig als ze deze dag gemakkelijke (sportieve) kleding dragen die ook vies mag worden. Houd
rekening met de weersvoorspellingen en pas de kleding hierop aan.
4 oktober excursie Den Haag
Op vrijdag 4 oktober gaan we naar Den Haag. We bezoeken ProDemos en de Tweede Kamer. Daarnaast maken we
een wandeling door de stad. Hier zijn opdrachten aan gekoppeld.
We zullen om 09.00 uur ’s ochtends met de bus richting Den Haag vertrekken. De leerlingen worden om 08.45 uur
op school verwacht, zodat we precies om 09.00 uur kunnen vertrekken. Op tijd vertrekken is erg belangrijk om ook
weer op tijd thuis te zijn.
We verwachten rond 19.15u terug in Tilburg te zijn. Hiervoor zijn we natuurlijk afhankelijk van het verkeer
onderweg. We vertrekken in ieder geval rond 17.30u – 18.00u in Den Haag.
Belangrijke zaken om te weten voor de excursie Den Haag:
• Zonder geldig legitimatiebewijs in de vorm van een ID-kaart of een paspoort kan de leerling NIET mee.
• We verwachten dat leerlingen zelf voor een lunchpakketje en voldoende drinken zorgen. Om dit in Den Haag
mee te nemen, adviseren we leerlingen om een rugzakje of gemakkelijk te dragen tas mét inhoud mee te
nemen.
• Stop ajb ook je schooletui met pennen en dergelijke in je rugzak. Deze heb je tijdens de dag nodig.
• Denk aan gepaste kleding. Zorg voor goede schoenen. Bekijk vooraf het weerbericht van Den Haag en kleed
je daar op.
Lees verder ►►►

In de bus zullen per groepje de telefoonnummers van de leerlingen en de begeleider(s) uitgewisseld worden, zodat
er altijd onderling contact kan zijn.
Een schooluitje is een activiteit die pas echt geslaagd is wanneer alle deelnemers hebben genoten. Vandaar dat de
normale schoolregels gelden tijdens deze dagen en daarnaast gelden er regels in de bus.
Wij gaan ervan uit u voldoende te hebben geïnformeerd.
Wij hebben er zin in!
Namens de werkgroepen en de teams leerjaar 3-4 BB-KB-TL
Met vriendelijke groet,

Patrick Tonnaer
Teamleider 3-4 BB-KB

Dave van Iersel
Teamleider 3-4 TL

