Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van gymnasium 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 starten de leerlingen met een 9 Muzendag: Helden van Rome!
"Nee! Ik wil niet levend begraven worden! En ingemetseld worden is ook zo benauwend!
Alsjeblieft!". Smekend ligt Rea Silvia aan de voeten van haar oom Amulius. "Spaar dan in
ieder geval mijn twee zoontjes!".
Het lot van Romulus en Remus hangt aan een zijden draadje. Zal de tweeling het overleven?
Zal Rome gesticht worden? Dit bloedstollend verhaal en andere sleutelmomenten uit de
Romeinse geschiedenis zullen worden uitgebeeld door de leerlingen van gym 2. Van
Romulus en Remus tot Julius Caesar, alle bekende helden komen aan bod.
De leerlingen krijgen van tevoren per groepje een kant-en-klaar script met rolverdeling.
Belangrijk is dat elke leerling thuis voorbereidingen treft: Welke kleding draag ik? Heb ik een
helm of zwaard nodig? Hoe meer attributen er zijn, hoe echter het wordt!
De leerlingen dienen er zorg voor te dragen dat zij hun script meenemen, schrijfgerei voor
aantekeningen, een wit laken met veiligheidsspeld en riem en dus eventuele attributen.
8.30u – 10.10u:

plenaire start en energizer in de aula waarna de leerlingen het script
doornemen in lokalen.

10.30u – 13.30u:

repeteren van de toneelstukjes in lokalen

13.30u – 15.20u:

opvoeren van de toneelstukjes in de aula

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.
9.00u

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

12.00u / 13.00u

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,
Mariet Oosterbaan
ontwikkeldocent gymnasium

