Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Zoals u ongetwijfeld al van uw zoon of dochter heeft gehoord, gaan alle 3 havo-leerlingen naar Keulen. Onze 3
havo’ers zijn sinds de tweede klas bezig met het leren van de Duitse taal, dus het wordt hoog tijd het geleerde in
de praktijk te gaan brengen.
We gaan op vrijdag 13 december a.s. Alle leerlingen worden om 7.15 uur bij onze locatie op de Jonkerweg
verwacht. Als het verkeer niet te veel tegenzit, zijn we rond 19.30 uur weer terug. (Maar, het is vrijdag… de
13e…)
Heel belangrijk: Iedereen moet een geldig identiteitsbewijs meenemen! Dat betekent dus een paspoort of
een identiteitskaart. Een kopie is niet voldoende. Een leerling zonder geldig identiteitsbewijs moet helaas op
school blijven.
Het programma:
We verwachten tussen 11.00 uur en 11.30 uur in Keulen aan te komen. Eerst bezoeken de leerlingen een
museum. Daarna brengen zij een kort bezoek aan de Dom van Keulen. Wie wil, mag de toren beklimmen.
Vervolgens gaan de leerlingen de stad in. Hier moeten zij verschillende opdrachten voor het vak Duits uitvoeren.
Zo moeten zij een (kerst)kaart en postzegel kopen en deze (voorzien van Duitse tekst) opsturen naar school.
Het is december, dus natuurlijk bezoeken de leerlingen ook een of meerdere kerstmarkten. Ook hier moeten
enkele opdrachten gemaakt worden.
Om 16.00 uur vertrekken we weer naar Hilversum.
Nog enkele praktische zaken:
● Om verlies of diefstal van waardevolle spullen te voorkomen, adviseren wij de leerlingen om zo min
mogelijk waardevolle spullen mee te nemen.
● We vragen alle leerlingen hun mobiele telefoonnummer te geven, zodat we ze kunnen bereiken. Zij
krijgen omgekeerd het nummer van de begeleiding.
● Voor tussentijdse versnaperingen, de lunch en de overbrugging tot het avondeten moeten de leerlingen
zelf zorgen. Daarvoor krijgen zij in het middaggedeelte voldoende tijd.
● Tegen wangedrag wordt in Duitsland harder opgetreden dan in hier in Nederland. School is niet
verantwoordelijk voor dergelijk gedrag . Wij vragen u dan ook om uw kind daarop te wijzen.
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze brief dan kunt u contact opnemen met Barry Roest, teamleider
of Sander Polak, docent Duits.
We hebben er heel veel zin in.
Met vriendelijke groet,
Mede namens de mentoren,
Sander Polak (spolak@gsf.nl)
Barry Roest (broest@gsf.nl)

