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Geachte ouders/verzorgers,
Op donderdag 22 februari a.s. gaan de leerlingen van klas 1A, 1B en 1C naar Artis. Ze
gaan daar informatie verzamelen over één (zelfgekozen) dier waar ze verschillende opdrachten over maken en uiteindelijk een werkstuk van moeten maken.
Het bezoek aan Artis duurt van 10.00 uur tot 12.30 uur. ’s Middags zijn er geen lessen
meer.

(020) 579 71 90
www.hubertusberkhoff.nl
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De kosten (€ 10,00) voor deze activiteit zitten bij de VOB in. Mocht u deze nog niet hebben voldaan dan kunt u het bedrag overmaken op NL38INGB0655015310 t.n.v. Hubertus&Berkhoff o.v.v. de naam en klas van uw zoon dochter. Mocht u hieraan niet willen
voldoen dan zal uw zoon/dochter in plaats van het meegaan naar een buitenschoolse activiteit, een vervangend lesprogramma krijgen aangeboden op school.
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De leerlingen hebben die dag het volgende nodig: pen/potlood met gum en indien mogelijk een onderlegger.
De kinderen kunnen op eigen gelegenheid naar Artis of onder begeleiding van docenten.
Om 9.00 uur vertrekken de docenten van school richting Artis. Alle leerlingen zorgen zelf
voor een (voldoende opgeladen) ov-chipkaart. Leerlingen die niet vanaf school vertrekken, moeten om 10.00 uur bij Artis zijn.
Als uw kind niet vanaf Artis zonder toezicht alleen naar huis mag reizen, wilt u dit dan via
een briefje/of email laten weten aan de mentor? Die leerlingen reizen dan met de begeleidende docenten weer terug naar school. Het adres van Artis is:
Artis
Plantage Kerklaan 38-40
1018 CZ Amsterdam
Tel: 020-5233400
Te bereiken: vanaf school met tram 14 tot halte Plantage Kerklaan of vanaf CS met tram
9 tot halte Plantage Kerklaan.
Met vriendelijke groet,

Onderdeel scholengroep

J.C. Bregman

Voortgezet Onderwijs
van Amsterdam

Teamleider onderbouw

