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 Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen uit 2TVa, 2TMa, 2Hb, 2Hc, 2Hd, 2Ma, 2Mb 
en 2Mc 
  
 
 
 
Datum:   8 oktober 2021 
Kenmerk: 212200098/HDN 
Betreft:  Fietsexcursie 
 
 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s) van klas 2, 
 
Op donderdag 14 of vrijdag 15 oktober gaat uw zoon/dochter voor het vak Aardrijkskunde 
een dagdeel op fietsexcursie rondom Spaarndam.  De excursie zal starten in een lokaal op 
Het Schoter, daarna fietst de klas met 2 docenten richting Spaarndam, de Stompe Toren en 
Penningsveer en eindigt in de Waarderpolder vlak bij Het Schoter. De leerlingen die daarna 
nog les hebben, of vanuit school naar huis gaan, kunnen met de docenten naar Het Schoter 
terug fietsen. In Magister staat vermeld of de leerlingen nog andere lessen hebben deze dag. 
 
Uw zoon/dochter heeft al van zijn of haar docent te horen gekregen dat hij of zij een fiets en 
een pen nodig heeft. Uiteraard is het verstandig om in te spelen op de 
weersomstandigheden en een regenjas/broek mee te nemen mocht dat nodig zijn. 
 
Wij zullen de leerlingen wijzen op de verkeersveiligheid en gedrag op straat. Het zou fijn zijn 
als u dat ook wilt doen. 
 
Klas  begeleiding  datum   verzamelen 
 
2 TVa      TOS + KLS  do 14 okt  om 12.45 in lok 217  
2Tma + 2Mc  TOS + SMP  vr 15 okt om 09.30 in lok 219 
2Hb  MAA + MAP  do 14 okt om 09.00 in lok 219 
2Hc  MAA + MAP  do 14 okt om 12.15 in lok219 
2Hd  HDN + SML  vr 15 okt  om 12.15 inlok 217 
2Ma  RRL + BAJ  vr 15 okt  om 12.45 in lok 219 
2Mb  HDN + LAC  vr 15 okt      om 09.00 in lok 217 
 
Ik ga er vanuit dat u voldoende bent geïnformeerd, maar mochten er nog vragen zijn, dan 
kunt u deze richten aan de docent van uw zoon of dochter! 
 
Met vriendelijke groeten namens de sectie Aardrijkskunde, 
 
Ad van der Heijden 
 


