Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van atheneum 2
Maastricht, 7 maart 2018
Betreft: programma van de projectdagen op 14, 15 en 16 maart

Geachte ouders/verzorgers,
Middels deze brief wil ik u informeren over het programma van de projectdagen van 14, 15
en 16 maart.
Op woensdag 14 maart bekijken de leerlingen de film ‘Spijt’ ter bewustwording van pesten
en de gevolgen daarvan. Na afloop gaan de leerlingen met elkaar in gesprek over dit
onderwerp aan de hand van vragen en opdrachten. Dit is tevens een voorbereiding op het
programma van vrijdag 16 maart.
8.30u – 10.10u

Bekijken van de film ‘Spijt’ in een leslokaal. Het lokaal wordt via het
dagrooster bekend gemaakt.

10.30u – 12.10u

Werken aan de vragen en opdrachten in een leslokaal.

Op donderdag 15 maart willen we de leerlingen bewust maken van de geschiedenis van hun
eigen stad en regio en gaan de leerlingen op pad. Tijdens de wandeling, die vanaf school
start, maken de leerlingen foto’s van de bezienswaardigheden die zij tegenkomen. Ook
maken ze een aantal opdrachten, die zij aan het einde van de wandeling op school inleveren.
De leerlingen hebben tijdens de wandeling een camera nodig, de camera van de eigen
mobiele telefoon volstaat. Het is belangrijk, dat de leerlingen zorgen voor goed schoeisel,
geschikte kleding (in geval van regen), schrijfgerei, een plastic mapje voor de wandelroute en
een lunchpakket. De wandeling maken de leerlingen in groepjes van ca. 4 á 5 leerlingen.
9.30u

Verzamelen in de kantine. Na een korte instructie en het uitdelen van
de wandelroutes aan de verschillende groepen, gaat de wandeling van
start.

12.30u / 13.30u

De eindtijd is afhankelijk van de vertrektijd en de lengte van de door
de leerlingen zelf genomen lunchpauze. In de kantine worden de
gemaakte opdrachten ingeleverd.

Op vrijdag 16 maart is er voor alle leerlingen van VWO 2 een gastles genaamd ‘Uit je zone’.
Deze gastles wordt gegeven door mevrouw Samantha van de Bogaert van Ik Kan Het en
heeft als doel pestgedrag tegen te gaan. De leerlingen gaan in deze workshop aan de slag
met vragen als wat weten we nu eigenlijk van elkaar, hoe kunnen we een ander opvangen
als deze zich kwetsbaar opstelt? Een workshop om elkaar beter te leren kennen, te
ontdekken wie je bent, wie de ander is, en begrip en respect krijgen voor het gedrag en de
emoties van anderen.
9.30u – 12.30u

Programma in de gymzaal (bekend gemaakt via dagrooster).

Voor alle dagen dienen de leerlingen zelf een lunchpakket mee te nemen.
Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Aleid van Bommel
teamleider atheneum 1 en 2

