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Beste leerling,  

 

In de week van 6 juni vindt op school de activiteitenweek plaats, dat betekent dat er 

deze week geen lessen zijn.  

In plaats van lessen zijn er deze week activiteiten georganiseerd. In dit boekje vind 

je alle informatie die je nodig hebt deze week.  

 

Het programma ziet er als volgt uit:  

 Dinsdag 6 juni en woensdag 7 juni:  Project over identiteit. In de schema’s op 

de volgende pagina’s kun je zien hoe laat je waar wordt verwacht.  

 Donderdag 8 juni zijn er geen activiteiten.  

 Vrijdag 9 juni gaan we met alle D-, E- en F-brugklassen naar de Efteling. Op 

de laatste pagina staat alle informatie over deze dag.  

 

Wij wensen jullie veel plezier deze week! 

 

  



Schema’s: Project identiteit dinsdag 6 juni en woensdag 7 juni.  

Deze schema’s zijn ook terug te vinden in je lesrooster op Zermelo en magister. Hou 

Zermelo/magister goed in de gaten voor eventuele wijzingen.  

 

Er zijn in totaal 4 activiteiten verdeeld over 2 dagen.  

De activiteit ‘hokjes denken’ en ‘selfies maken’ vinden op school plaats. Let goed 

op in welk lokaal je moet zijn. 

 

De activiteit ‘Van Bommel van Dam’ vindt plaats in het museum van Bommel van 

Dam. Je loopt samen met de docent naar het museum. Zorg dat je 15 minuten voor 

aanvang van de activiteit in kantine 40 bent. Hier zal de docent op je wachten. 

(Voorbeeld: Klas 1D1 moet om 10:15 in kantine 40 zijn).  

 

De activiteit ‘Film: One Kiss’ draait in de bioscoop Citycinema. Je loopt samen 

met de docent naar de bioscoop. Zorg dat je 15 minuten voor aanvang van de 

activiteit in kantine 40 bent. Hier zal de docent op je wachten.  

(Voorbeeld: Klas 1D1 moet om 10:00 in kantine 40 zijn).  

 

Je gaat niet alleen naar de activiteiten, alleen met toestemming van de begeleide 

docent van die dag.  

 

D-brugklassen:  

1D1 

Dinsdag 08:30 – 10:00 Hokjes denken Lokaal zie zermelo 

10:30 – 11:30 Van Bommel van Dam Extern 

Woensdag  09:00 – 10:00 Selfies maken Lokaal zie zermelo 

10:15 – 12:00 Film: One Kiss Extern 

 

1D2 

Dinsdag 09:30 – 11:00 Hokjes denken Lokaal zie zermelo 

11:30 – 12:30 Van Bommel van Dam Extern 

Woensdag  10:15 – 12:00 Film: One Kiss  Extern 

12:30 – 13:30 Selfies maken Lokaal zie zermelo 

 

1D3 

Dinsdag 10:30 – 12:00 Hokjes denken Lokaal  zie zermelo 

12:30 – 13:30 Selfies maken Lokaal zie zermelo 

Woensdag  09:00 – 10:00  Van Bommel van Dam Extern 

10:15 – 12:00 Film: One Kiss Extern 

 

1D4 

Dinsdag 12:00 – 13:30 Hokjes denken Lokaal zie zermelo 

14:00 – 15:00 Selfies maken Lokaal zie zermelo 

Woensdag  10:15 – 12:00  Film: One Kiss Extern 

12:30 – 13:30 Van Bommel van Dam Extern 



E-brugklasen: 
 

1E1 

Dinsdag 08:30 – 10:00 Hokjes denken Lokaal zie zermelo 

10:00 – 11:00 Selfies maken Lokaal zie zermelo 

Woensdag  08:30 – 10:30 Film: One kiss Extern 

10:30 – 11:30 Van Bommel van Dam Extern 
 

1E2 

Dinsdag 09:30 – 11:00 Hokjes denken Lokaal zie zermelo 

11:30 – 12:30 Selfies maken Lokaal zie zermelo 

Woensdag  08:30 – 10:30 Film: One kiss Extern 

11:30 – 12:30 Van Bommel van Dam Extern 
 

1E3 

Dinsdag 12:00 – 13:00 Hokjes denken Lokaal zie zermelo 

14:00 – 15:00  Van Bommel van Dam Extern 

Woensdag  08:30 – 10:30 Film: One kiss Extern 

11:00 – 12:00 Selfies maken Lokaal zie zermelo 
 

Topklassen 

1top1 + 2 

Dinsdag 09:00 – 10:00 Selfies maken Lokaal zie zermelo 

10:30 – 12:00  Hokjes denken Lokaal zie zermelo 

12:30 – 13:30 Van Bommel van Dam Extern 

Woensdag 08:30 – 10:30 Film: One kiss Extern 
 

 

1top3 

Woensdag 08:30 – 10:30 Film: One kiss Extern 
 

 

  



Efteling: Vrijdag 9 juni 

Om 08:30 vertrekken alle bussen vanaf de Hogeweg naar de Efteling. Je moet om 

08:15 bij de bus aanwezig zijn, zodat we ook op tijd kunnen vertrekken.  

We zullen ongeveer om 18:00 in Venlo aankomen.  

 

Denk eraan om het volgende mee te nemen: 
- Drinken (geen energiedrank) 
- Lunch 
- Eventueel wat geld voor frietjes, poffertjes etc.  
- Veel goeie zin! 
 

Het busschema wordt vrijdag 9 juni bekend gemaakt. Lijsten worden opgehangen in 

kantine 40. Hieronder staat het busschema. Het is niet toegestaan om van 

busindeling af te wijken i.v.m. de veiligheid. De busindeling van de heenweg zal ook 

op de terugweg van kracht zijn. Dit betekent: de leerlingen zitten in dezelfde bus op 

de heen- en terugweg. 

  

 

 

 

 


