
 

 

  

 

 
 

 

 

Aan de ouder(s)/verzorger(s) en aan de leerlingen van klas 4 mavo, 5 havo, 6 vwo 

met het vak Duits in hun profiel 

 

 

 
Datum               :  17 oktober 2022 

Ons kenmerk :  221017lpi/2.corr/excursies 

Onderwerp :  Excursie Keulen 13 december 2022 

 

 

 

 

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerling, 

 

De excursie naar Keulen op dinsdag 13 december gaat door! De ouders die hebben 

aangegeven te willen betalen, ontvangen een acceptgiro voor €35. Dit is iets minder dan 

we in eerste instantie hadden aangegeven, omdat we met een dubbeldekker kunnen 

gaan, wat aanzienlijk goedkoper is dan met 2 kleinere bussen.  

 

De ouders van de leerlingen die hebben aangegeven dat ze niet mee willen, hoeven niks 

meer te doen. Hun kind bezoekt op dinsdag 13 december gewoon de lessen volgens 

rooster. 

 

De leerlingen gaan onder leiding van een Duitstalige gids het Schokoladenmuseum of het 

Sportmuseum bezoeken. Om de musea te kunnen boeken, willen we zo snel mogelijk 

van elke leerling weten, welk museum de voorkeur heeft. Leerlingen die meegaan vinden 

in Teams een post van hun docent met daarin een enquête. Degenen die het snelst 

invullen, hebben de meeste kans om naar het museum van hun keuze te gaan! 

 

Voor de leerlingen die meegaan: 

- Om 7.45 uur melden op school en aan je docent je ID/paspoort laten zien. 

- Neem eten mee voor de hele dag of geld om in Keulen iets te kopen. We 

vertrekken rond 18.30 uur uit Keulen.  

- We zijn rond 21.00 uur terug op school. Uiteraard afhankelijk van het weer en 

eventuele files. 

- Het betreft een schoolactiviteit, dus je mag geen alcohol/drugs/o.i.d. meenemen 

of gebruiken. 

 

Op dit moment gelden er in Duitsland geen coronamaatregelen meer. Mocht dit in de 

loop van de komende tijd veranderen, dan informeren wij u tijdig. We verheugen ons op 

een leuke en leerzame dag samen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Miriam Strous (srs@fritsphilips.eu) 

sectievoorzitter Duits 

 


