Op dinsdag 19 juni a.s. gaan alle brugklassers op excursie. Per stroom is gekozen voor een andere bestemming. Hieronder vind je
informatie per stroom over de bestemming en vertrektijden, dus kijk goed bij je eigen stroom! Zorg allemaal dat je een kwartier
voor vertrek aanwezig bent! Voor alle stromen geldt: neem zelf een lunchpakket mee en voldoende drinken, eventueel zakgeld.
De bussen vertrekken vanaf sporthal De Drecht (bij school). Let op: de bussen van de sportstroom vertrekken vanaf Klimpark
Streekbos, Veilingweg 21, 1611BN Bovenkarspel!
Science en ICT
Schiphol, de spil van de Nederlandse economie. Een plek waar wetenschap, techniek & ict samenkomen. Dag en nacht vertrekken
grote vliegtuigen naar verre bestemmingen. Maar hoe werk zo’n vliegtuig nou? De leerlingen van Science & ICT brengen dinsdag
19 juni een bezoek aan Aviodrome in Lelystad. Begeleiders zijn: mijnheer Buurman, mijnheer Kooij, mijnheer Akyol, mevrouw A.
Koopman en Ester.
We vertrekken om 9.15 uur naar Lelystad. Om 10.00 uur start een rondleiding van anderhalf uur in Aviodrome. Vanaf 11.30 uur
mag je nog even zelf de boel verkennen. Rond 12.30 uur vertrekken we met de bus richting het Belevenissenbos waar we nog een
middagprogramma hebben.
Schema Science & ICT
Vertrek: 09.15 uur naar Lelystad
12.30 uur vertrek naar Belevenissenbos in Lelystad
15.15 uur vertrek naar RSG, ongeveer om 16.00 uur weer in Enkhuizen

Kunst en cultuur
De Kunst en Cultuurleerlingen gaan met de bus naar Amsterdam. We worden afgezet op het Museumplein en worden verdeeld in 3
groepen. We bezoeken het Stedelijk-, van Gogh- of het Rijksmuseum afhankelijk van de keus die je hebt gemaakt. De middag
brengen we door in Artis! Mevrouw van der Veur, mevrouw Roovers, mijnheer Lefevre, mijnheer Kooij en mevrouw Visser gaan
mee als begeleiding. Neem een goed gevulde etui en een lunchpakketje mee!!!
Schema Kunst & Cultuur
Vertrek: 08.45 uur naar Amsterdam
aankomst Enkhuizen: rond 16.30 uur

Sport
Het programma van de Sportstroomleerlingen bestaat uit 3 onderdelen: klimmen in klimpark Streekbos, golfen bij de Vlietlanden en
beachvolleybal op de beachvolleybalvelden bij Olympia (tafeltennisvereniging). Kom deze dag op de fiets. Je moet met eigen
vervoer van het klimpark naar het beachvolleybal reizen. Voor het vervoer naar de golfbaan is een bus geregeld. We starten de dag
om 8.15 uur (om 8.00 uur aanwezig zijn als je start met golfen!) en zullen rond 16.00 uur weer klaar zijn. Het schema met de tijden,
hoe laat en wat je gaat doen, komt in Magister te staan (zie agenda: dinsdag 19 juni).

