
 
 
 
 
 
Aan :   de ouder(s)/ verzorger(s) van de leerlingen in leerjaar 3T 
 
 
Betreft :  Excursie Amsterdam 

 
 
Putten,  22 februari 2022 
 
 
Geachte heer/ mevrouw, 
 
In het kader van een opdracht voor Dienstverlening en Producten (D&P), gaan de 
leerlingen van 3T met het profiel D&P een dag naar Amsterdam. Ook uw zoon/ 
dochter zit in één van deze klassen en zal aan deze excursie deelnemen. Deze 
excursie zal plaatsvinden op dinsdag 15 maart. 
 
Belangrijk om te weten 

 8.45 uur leerlingen aanwezig op het NS-station in Putten  

 9.00 uur vertrek per trein richting Amsterdam 

 Om ongeveer 16.00 uur zullen we weer terug zijn in Putten 

 De leerling dient zelf een lunchpakket mee te nemen 

 De leerling dient een paspoort of een ID-kaart mee te nemen 

 De leerling dient zelf een mondkapje mee te nemen. 
 
Deelname verplicht 
De bedoeling van deze excursie is, om vak-integrerend, een aantal onderdelen van 
het PTA te behandelen. Dienstverlening en Producten blijft in deze de hoofdopdracht 
en zal aan de orde komen door de leerlingen praktijkopdrachten uit te laten voeren in 
het centrum van Amsterdam. 
 
Kosten 
De kosten voor deelname aan de excursie zijn door u betaald via de overeenkomst 
algemene schoolkosten. U ontvangt hiervoor dus geen rekening meer. 
 
Coronamaatregelen 
Tijdens de excursie moeten we ons houden aan de richtlijnen die vanuit de overheid 
gehanteerd worden. Houd voor de meest actuele stand van zaken de informatie op 
de website van de overheid in de gaten. De leerlingen moeten tijdens de treinreis 
een mondkapje op. 
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Ziekmelden 

Ouders van leerlingen die op de dag zelf ziek blijken te zijn, volgen de gewone wijze 
van ziekmelden, nl. via de website. 
 
Eigen risico 

School is niet verantwoordelijk voor persoonlijke eigendommen van leerlingen. 
 
Heeft u vragen na het lezen van deze brief, stuurt u dan een mail naar de vakdocent 
Bart Mostert; bmostert@groevenbeek.nl. 
 
Wij kijken uit naar een gezellige en leerzame dag! 
 
Met vriendelijke groet, 
 

A.T. Wieman, teamleider TLPlus    wna@groevenbeek.nl 
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