Aan ouders/verzorgers van leerlingen in havo en vwo 3
Maastricht, 8 november 2018
Betreft: Excursie Breendonk

Beste ouders/verzorgers,
In de jaarplanning heeft u kunnen zien dat op donderdag 28 maart 2019 voor V3A, V3B en V3C en op
donderdag 09 april 2019 voor H3A en H3B een excursie gepland staat. De sectie geschiedenis
organiseert de excursie naar het Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk. Dit is een van
de best bewaarde kampen uit de Tweede Wereldoorlog in Europa (zie ook: www.breendonk.be). Het
fort ligt tussen Antwerpen en Brussel en we zullen er dan ook met de bus heen gaan.
Het bezoek sluit aan bij het onderwerp De Tweede Wereldoorlog, dat in die periode in de klas aan
bod komt. Vanzelfsprekend zal het bezoek in de klas voorbereid worden. Het bezoek zelf zal per klas
gebeuren onder begeleiding van een gids, een geschiedenisdocent en een docent die lesgeeft aan de
klas.
Het spreekt voor zich dat het Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk, maar ook wij als
school, respect vragen tijdens het bezoek. Ongepaste gebaren, uitingen of uitspraken zijn dan ook uit
den boze! Aangezien de reis onder schooltijd plaatsvindt, draagt de school de verantwoordelijkheid
voor deze reis. Dit betekent dat de aanwijzingen en opmerkingen van de begeleidende docenten
heel nadrukkelijk wet zijn.
We vertrekken om 8.30 uur en zijn omstreeks 15.00 uur weer terug op school.
In verband met de organisatie van deze reis zouden wij graag willen weten hoeveel leerlingen
meegaan. De kosten voor deze excursie bedragen € 20,-.
De kosten voor deze reis worden door de financiële afdeling van de stichting LVO apart gefactureerd
en dienen vooraf in zijn geheel te worden voldaan.
Indien uw zoon/dochter niet mee gaat zal hij/zij die dag op school een vervangende opdracht
moeten maken over dit onderwerp.
Met vriendelijke groet,
namens de sectie geschiedenis,
R. Lem, M. de los Santos, S. Vaessen, G. Vleugels, H. Francort en J. Vroemen

