Geachte ouders/ verzorgers,
Beste leerlingen van G2C en G2D,

Tijdens de projectdagen op maandag 9- en woensdag 11 oktober 2017 zijn er twee
activiteiten gepland.
Maandag 9 oktober gaan de leerlingen in het BINAS-lokaal aan de slag met diverse
practica voor het vak NaSk in het kader van hoofdstuk 3 en 4.
Om 8.30 uur dienen de leerlingen in het BINAS-lokaal aanwezig te zijn, eindtijd
uiterlijk 12.30 uur.
Wat nemen de leerlingen mee:
# schrijfgerei
# laptop met oplader
# iets te eten/ drinken voor tijdens de pauze
Op woensdag 11 oktober gaan alle leerlingen naar Xanten. We bezoeken daar het
archeologische park. In Xanten is de Romeinse stad “Colonia Ulpia Traiana”
gedeeltelijk gereconstrueerd. Een stad die in de Oudheid door keizer Trajanus tot
Romeinse kolonie werd verheven en daardoor uitgroeide tot een plaats van
betekenis.
Een aantal lessen voorafgaande aan de excursie zal in het teken staan van de
voorbereiding. De leerlingen zullen vervolgens zelf een deel van de rondleiding
verzorgen door middel van spreekbeurten.
Hieronder volgen enkele gegevens van deze excursie.


Alle deelnemers moeten woensdagochtend 11 oktober om 7.45 uur voor school
aanwezig zijn. We plannen rond 17.00 uur weer terug te zijn.
 We zijn die dag bereikbaar onder nummer 06-37550599 (dhr. Keulen) en 0032499431549 (mevr. Mols)
 Leerlingen hebben nodig:
# een lunchpakket
# een identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart, desnoods schoolpasje)
# pen
# het Xantenboekje
# enkele € voor een eventuele versnapering
# goede (wandel)schoenen
# een fototoestel/smartphone i.v.m. opdracht
# eventueel regenkleding
Tip: in de Romeinse herberg verkopen ze overheerlijk Romeins laurierbrood
(Fladenbrot) a €4,50.
Een verslag en foto’s van de excursie vindt u op www.negenmuzen.nl.

Hieronder staat het schema voor elke projectdag:
Maandag 9
oktober:
G2C
G2D
Woensdag
11 oktober

8.30 uur
activiteiten in BINAS en N2

Eindtijd: 12.30 uur

G2C
G2D

7.45 uur aanwezig zijn op de
de stoep bij de hoofdingang
Noormannensingel

Rond 17.00u terug op school

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

