Amsterdam, 30 juni 2017

Aan de leerlingen van
1 H en 1 B
en hun ouder (s)

Op woensdag 5 juli brengen
1 H en 1 B een bezoek aan het
Tropenmuseum voor de tentoonstelling “ZieZo Marokko”.
Op school hebben zij zich op dit Marokko -project voorbereid.
We kregen o.a. op woensdag 28 juni een introductieles, verzorgd door een medewerker van het Tropenmuseum.
De eerste vier lesuren worden gewoon volgens het lesrooster gevolgd. De leerlingen
verzamelen zich woensdag 5 juli om 12.00 uur in de aula en eten hun lunch. Vervolgens gaan we met lijn 51 richting Weesperplein. Stappen over op lijn 7 naar het Tropenmuseum, waar we om 13.10 uur verwacht worden.
De afdeling van het Tropenmuseum die wij bezoeken, is geen kijk-museum maar een
doe-museum. Kenmerkende onderdelen van Marokko zijn nagemaakt. De leerlingen
worden in groepjes verdeeld, moeten zich omkleden en krijgen van een medewerker
een opdracht. Wat ze precies moeten doen, is elke keer weer een verrassing, maar
om een indruk te krijgen kunt u kijken op www.tropenmuseumjunior.nl
De leerlingen moeten zelf zorgen voor een OV-chipkaart met voldoende saldo!
Het bezoek zal ongeveer twee uur duren. Na afloop mogen de leerlingen op eigen
gelegenheid naar huis. Wilt u in een mail of briefje aangeven dat uw kind zelf naar
huis mag reizen?
De overige leerlingen kunnen weer met hun begeleiders naar De Apollo reizen.
We vertrouwen er op dat alles naar tevredenheid zal verlopen.
Met vriendelijke groet,
Jullie Apollo-begeleiders

Amsterdam,30 juni 2017
Aan de leerlingen van
1 A en 1 C
en hun ouder (s)

Op donderdag 6 juli brengen
1 A en 1 C een bezoek aan het
Tropenmuseum.voor de tentoonstelling “ZieZo Marokko”.
Op school hebben zij zich op dit Marokko -project voorbereid.
We kregen o.a. op woensdag 28 juni een introductieles, verzorgd door een medewerker van het Tropenmuseum.
De eerste vier lesuren worden gewoon volgens het lesrooster gevolgd. De leerlingen
verzamelen zich donderdag 6 juli om 12.00 uur in de aula en eten hun lunch. Vervolgens gaan we met lijn 51 richting Weesperplein. Stappen over op lijn 7 naar het
Tropenmuseum, waar we om 13.10 uur verwacht worden.
De afdeling van het Tropenmuseum die wij bezoeken, is geen kijk-museum maar een
doe-museum. Kenmerkende onderdelen van Marokko zijn nagemaakt. De leerlingen
worden in groepjes verdeeld, moeten zich omkleden en krijgen van een medewerker
een opdracht. Wat ze precies moeten doen, is elke keer weer een verrassing, maar
om een indruk te krijgen kunt u kijken op www.tropenmuseumjunior.nl
De leerlingen moeten zelf zorgen voor een OV-chipkaart met voldoende saldo!
Het bezoek zal ongeveer twee uur duren. Na afloop mogen de leerlingen op eigen
gelegenheid naar huis. Wilt u in een mail of briefje aangeven dat uw kind zelf naar
huis mag reizen?
De overige leerlingen kunnen weer met hun begeleiders naar De Apollo reizen.
We vertrouwen er op dat alles naar tevredenheid zal verlopen.
Met vriendelijke groet,
Jullie Apollo-begeleiders

