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Aan de ouder(s)/verzorger(s) 
 

 

 

 

 

Datum:   23 maart 2018 

Kenmerk: 17239/EEM 

Betreft:  excursie Artis klas 1 vwo, 1havo en 1havo opstroom,  

 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 
Op 9 april gaan we met de leerlingen van de brugklas naar Artis. In Artis bezoeken wij de dierentuin 
voor een aantal opdrachten in het kader van de ordening in de biologie. Door dieren te observeren 
en te tekenen ontdekken de leerlingen de overeenkomsten en verschillen tussen de diergroepen. 
Deze excursie helpt hen bij het begrijpen van de indeling van alle organismen in de vier verschillende 
rijken. 
De excursie vindt plaats op maandag 9 april a.s. volgens onderstaand schema. 

Klas 1tHb en 1Hc, 1Hd 

09:15 uur  leerlingen verzamelen zich op school in lokalen 

09:45 uur  vertrek bussen, na controle aanwezigheid 

10.15 uur aankomst in Artis en opdracht in de dierentuin 

12.30 uur lunchpauze 

13.00 uur start “Bionica” in collegezaal  

14.00 uur opdracht in de dierentuin 

15.15 uur  iedereen verzamelen bij de uitgang 

15:30 uur vertrek richting Het Schoter 

16:30 uur aankomst op school 

 

Klas 1HaO, 1tVa en 1Vb 

09:15 uur  leerlingen verzamelen zich op school in lokalen 

09:45 uur  vertrek bussen, na controle aanwezigheid 

10.15 uur aankomst in Artis en opdracht in de dierentuin 

11.00 uur opdracht in de dierentuin 

12.30 uur  start “Bionica” in collegezaal 

13.00 uur lunchpauze 

14.00 uur opdracht in de dierentuin 

15.15 uur  iedereen verzamelen bij de uitgang 

15:30 uur vertrek richting Het Schoter 

16:30 uur aankomst op school 
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De leerlingen krijgen in Artis de gelegenheid om hun zelf meegebrachte lunch op te eten. In Artis 

verwachten we dat de leerlingen zich correct gedragen. Voor het vertrek met de bussen, zal de 

begeleiding dit met de leerlingen bespreken. Wilt u dat thuis ook met uw zoon of dochter 

bespreken? 

Vanzelfsprekend worden de excursies begeleid door mentoren, begeleiders en biologie docenten. Als 

u ons nodig heeft kunt u de begeleiding bereiken op 06-15478965 (Dennis See) of 06-12788204 

(Linda Visser). 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Martine van der Eerden 
docent biologie 
 


