Geachte ouders/ verzorgers,
Beste leerlingen van A2A en A2B,

Tijdens de projectdagen van maandag 9 oktober tot en met woensdag 11 oktober
2017 maken de leerlingen kennis met het project ‘Kijken naar het landschap.’ Bij de
vakken aardrijkskunde, biologie en geschiedenis leren de leerlingen veel over dingen
die zich in en op het op het aardoppervlak afspelen. Tijdens de komende
projectdagen gaan de leerlingen zelf het landschap bekijken en onderzoeken. We
maken onder andere kennis met maatregelen tegen het overstromingsgevaar van de
Maas, dieren en planten in je eigen omgeving en beheer van de natuur.
Alle klassen maken een waterwandeling en bezoeken de natuurtuinen in het
Jekerdal. Daarnaast is er een tekenopdracht op school.
Voor het vak aardrijkskunde wordt een verslag gemaakt van alle activiteiten. Dit is
een groepsopdracht (maximaal 5 personen per groep). Van de vakdocent
aardrijkskunde krijgen de leerlingen meer informatie over deze opdracht.

Wat moeten de leerlingen steeds meenemen?
Voor de bezoeken aan de natuurtuinen en de waterwandeling:
-pen en papier (voor het maken van het verslag)
-regenkleding
-eventueel een fototoestel of je mobiele telefoon (per groepje moeten foto’s worden
gemaakt voor het verslag)
Voor de tekenopdracht:
Potlood, gum, liniaal of geodriehoek.
Indien er meerdere activiteiten op een dag plaatsvinden, neem dan ook een
lunchpakket mee voor tijdens de pauze.

Regels voor de leerlingen:
Uiteraard is het de bedoeling dat je ervoor zorgt dat je steeds op tijd aanwezig bent.
Bij activiteiten waarbij je met de bus vertrekt, moet je zorgen steeds 10 minuten
voor vertrek aanwezig te zijn. Verzamelen per klas op plein noord. De begeleidende
docenten komen jullie ophalen. Bij de tekenopdracht op school kunnen jullie
uiteraard meteen naar het betreffende lokaal gaan.

Zorg dat je de aanwijzingen van de begeleidende docenten en de gidsen op de
verschillende plaatsen steeds opvolgt.
Hieronder staat het schema voor elke projectdag:
Maandag 9
oktober:
A2A

9.30u vertrek naar Jekerdal:
Natuurtuinen

11.30u vertrek naar school

A2B

11.00u vertrek naar Jekerdal: 13.00u vertrek met de bus naar
Natuurtuinen
school

Dinsdag 10
oktober
A2A

11.00-12.30u
tekenopdracht op school in
lokaal T1

15.30u vertrek naar school met de
bus

12.30-12.50u
pauze op school
13.00u vertrek met de bus
naar Itteren: Wandeling
Maaskades
Woensdag
11 oktober
A2B

11.00-12.30u
tekenopdracht op school in

15.30u vertrek met de bus naar
school

lokaal HV
12.30-12.50u
pauze op school
13.00u vertrek met de bus
naar Itteren: Wandeling
Maaskades

We hopen dat iedereen twee leuke, maar vooral ook leerzame projectdagen zal
beleven.
Vriendelijke groeten,
de docenten van het atheneumteam

