
 

 

 

 

Aan : de ouder(s) / verzorger(s) van de leerlingen uit klas 1 

Betreft :  excursie Beeld en Geluid (correctie) 

Putten, 18 februari 2020 

 

Geachte heer / mevrouw,  

In de mail die wij u vanochtend stuurden, is een fout geslopen m.b.t. de indeling van de klassen. 

Hieronder staat de correcte indeling vermeld. Onze excuses voor het ongemak.  

Op dinsdag 3 maart gaan we met de leerlingen uit 1B1, 1K1, 1T1 en een deel van 1B3 op excursie 

naar het ‘Beeld en Geluid’ in Hilversum.  

De klassen 1B2, 1K2 en 1T2 en het andere deel van 1B3 zullen woensdag 4 maart een bezoek 

brengen aan het museum. Deze klassen volgen de voorafgaande of opvolgende dag (afhankelijk van 

de klas) het rooster zoals in Magister aangegeven (1B3 zal een aangepast rooster krijgen).  

1B3 is opgesplitst in twee groepjes vanwege het maximale aantal dat het museum kan ontvangen per 

onderdeel. Zoals in de vorige brief vermeld vindt de excursie plaats in het kader van het vak 

Beeldende Vorming. Tijdens het bezoek krijgen de leerlingen een rondleiding waarin ze kennismaken 

met de wereld van de media. Ze gaan ook deelnemen aan een workshop waarin ze zelf een 

storyboard maken, filmen en monteren. 

 

De desbetreffende leerlingen worden op de excursiedag om 08.40 uur op school verwacht voor de 

dagopening. We vertrekken beide dagen om 08.50 uur met de bus richting Hilversum. We verwachten 

rond 15.00 uur weer bij school aan te komen. De leerlingen wordt gevraagd zelf eten en drinken mee 

te nemen.  

Kosten 

Voor deelname aan de excursie worden aan u als ouder / verzorger geen kosten meer in rekening 

gebracht. Deze zijn door u al betaald via de ‘Overeenkomst schoolkosten’.  

Ziekmelden 

Mocht uw zoon / dochter ziek zijn op de dag van de excursie, geeft u dit dan volgens de gewone 

procedure van ziekmelding door aan school. 

Eigen risico 

School draagt geen verantwoording voor persoonlijke eigendommen van de leerling. 

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u - bij voorkeur per mail - contact opnemen met meneer Laan, 

docent Beeldende Vorming. Dit kan via het volgende mailadres: lne@groevenbeek.nl. 

Wij vertrouwen erop, u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, en kijken uit naar een leerzame 

en gezellige excursie.  

Met vriendelijke groet, 

G.H. van den Pol - Schipper, teamleider onderbouw 
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