Aan ouders/verzorgers van leerlingen in havo 1
Maastricht, 6 april 2018
Betreft: Gaiazoo Kerkrade

Beste ouders/verzorgers,
Op 20 april zullen de klassen H1A, H1B en H1C op veldwerk gaan naar Gaiazoo te Kerkrade.
Om het leerrendement zo hoog mogelijk te krijgen, nemen wij de leerlingen mee om de
theorie die zij in het klaslokaal hebben geleerd toe te gaan passen in de praktijk. In het kader
van de vakken aardrijkskunde, biologie en opeduca zullen zij middels een veldwerkboekje
een aantal opdrachten gaan maken in het park.
Om dit veldwerk tot een succes te maken hebben we een programma opgezet. De leerlingen
worden geacht om zich uiterlijk 08.30 uur vooraan het schoolgebouw, aan de
Noormannensingel, te melden. De bussen zullen om 08.45 uur vertrekken. Het gehele
programma is hieronder verder uitgewerkt.
Programma 20 april:
08.30 uur
Verzamelen vooraan schoolgebouw
08.45 uur

Vertrek vanuit Maastricht

09.30-10.00 uur

Aankomst GaiaZoo te Kerkrade

10.00 uur

Entree park (eigen tijd)

13.00 uur

Lunch

15.45 uur

Verzamelen uitgang park

16.00 uur

Vertrek vanuit Kerkrade

17.00 uur

Aankomst Maastricht

Zoals u in bovenstaand programma kunt zien, is er gezorgd voor een lunch. Deze bestaat uit
een portie friet met een frikandel. Als deze lunch niet geschikt is, raden wij u aan om een
eigen lunchpakket mee te geven of een kleine hoeveelheid geld. Op deze manier kan uw
kind zelf een lunch aanschaffen. Hier zijn mogelijkheden genoeg voor in het park.
Verder raden wij uw kind aan om zelf een rugzak met schrijfspullen mee te nemen, ze
moeten immers een opdracht maken! Het weerbericht van 20 april geeft nu 14°C met weinig
kans op neerslag aan, maar wij raden u aan om tegen die tijd nog een keer het weerbericht
te controleren.
Als u verder nog vragen heeft, kunt u terecht bij de mentoren, de docenten aardrijkskunde
of de organisator van dit veldwerk Kevin van Beveren. Wij staan klaar om al uw vragen te
beantwoorden. De leerlingen worden hierover nog ingelicht gedurende de mentorles. Wij
hopen op een enthousiaste groep, zodat dit een succesvol veldwerk wordt!
Namens de gehele docentengroep,
Kevin van Beveren
docent aardrijkskunde/geschiedenis
k.vanbeveren@lvomaastricht.nl

