Westmalle, 9 mei 2018

Betreft: excursie naar ‘s-Hertogenbosch voor de leerlingen van 3 SO

Geachte ouders
Beste leerling

Op dinsdag 15 en donderdag 17 mei organiseren wij een excursie voor onze leerlingen van het derde
jaar naar ‘s-Hertogenbosch. Als vervolg op de projectdag ‘Bruggen naar culturen’ bezoeken we eerst
de Arrahma moskee. Na de rondleiding komen de leerlingen in contact met moslims en krijgen ze een
antwoord op hun vragen in verband met de islam.
Vervolgens verplaatsen we ons naar het centrum van Den Bosch. In het kader van de lessen
geschiedenis verkennen de leerlingen, in groepjes, de historische kern van deze stad. Aan de hand van
opdrachten vormen ze een beeld van een oude middeleeuwse stad en bezoeken zij ook de kathedraal.
Daarnaast voorzien we een rondleiding in het Jheronimus Bosch Art Center, een museum over de
werken van schilder Jeroen Bosch.
De data en de groepsverdeling:



dinsdag 15 mei 2018:
donderdag 17 mei 2018:

3 ECc, 3 GL-LAa, 3 HW, 3WEa en 3WEb;
3 ECa, 3 ECb, 3 GR-LAe en 3 LAc.

We vertrekken ’s morgens aan de school (verzamelen speelplaats Viator) om 7.45 uur. We verwachten
dat iedereen stipt op tijd aanwezig is. Rond 17.00 uur zullen we weer in Westmalle aankomen. ’s
Middags gaan we naar de markt waar de leerlingen een broodje en een drankje kunnen kopen of hun
lunchpakket opeten.
Omdat de excursie een opvolging is van het project kunnen we rekenen op financiële ondersteuning
vanwege de gemeente Malle. De onkosten voor deze excursiedag worden geraamd op € 12,00 en
komen op de volgende schoolrekening.
In de kostprijs is begrepen:

het busvervoer naar ‘s-Hertogenbosch en terug;

het bezoek aan de moskee;

de inkom van het museum;

de kopieën van de excursiebundel (worden ook bezorgd en aangerekend aan eventuele afwezige
leerlingen).
Omdat we die dag twee religieuze gebouwen betreden, vragen wij expliciet om de kledij aan te passen.
Concreet betekent dit voor de meisjes dat kleedjes en rokjes minstens de knie bedekken.
We zijn ervan overtuigd dat deze excursie voor onze leerlingen boeiend en verrijkend zal zijn.
Met vriendelijke groeten

klassenleraren van 3 SO
leraren geschiedenis van 3 SO

E. Van Huffelen
algemeen directeur
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Deze informatie kan je ook raadplegen op ‘www.sjbmalle.be/secundair’ in de rubriek ‘kalenders & brieven’.

