
Tijdsplanning Activiteitenweek F-brugklassen 
Let op op woensdag en donderdag worden drie klassen twee groepen !!! 
Dus goed opletten tot welke groep je behoort. 
 
 
Dinsdag 6 juni (3 klassen zijn drie groepen) 
Tijd: 9.00 tot 14.00 uur  
locatie: Valuas College 
Acitviteit: voorbereiden excursies Bonnefanten en Limburgs Parlement in groepjes in de klas. 
Men dient voor eigen lunch e.d. te zorgen 
 
4112 1F1  
4110 1F2   
4105 1F3  
 
Woensdag 7 juni (3 klassen zijn twee groepen) 
Tijden: 8.15 op school, 8.30 vertrek in Venlo (9.30 aankomst Maastricht tot 16.00 vertrek uit 
Maastricht) 17.15 aankomst Venlo   
Locatie: Limburglaan  Maastricht (gouvernement en Bonnefantenmuseum) 
Activiteit: Statenspel in het Limburgs Parlement en rondleiding Bonnefantenmuseum 
Men dient voor eigen lunch e.d. te zorgen 
 
Bus 1 1F1, 1F2 jongens  
10.00 - 11.15 Bonnefanten museum  
11.15 - 12.00 vrij te besteden tijd in het museum en lopen naar gouvernement 
12.15 - 13.00 lunch op de weide bij het gouvernement 
13.15 - 15.00 Statenspel in het gouvernement 
15.00 - 16.00 vrij te besteden tijd in Maastricht 
16.00 vertrek bus terug naar Venlo 
 
Bus 2 1F3 en 1F2 meisjes  
9.45 -12.00 Statenspel in Gouvernement  
12.15 - 13.00 lunch op de weide van het gouvernement 
13.00 - 13.15 lopen naar het Bonnefantenmuseum 
13.15 14.30 Bonnefanten museum 
14.30 - 16.00 vrij te besteden tijd in het museum en vrije tijd in Maastricht 
16.00 vertrek bus terug naar Venlo 
 
Donderdag 8 juni (3 klassen zijn twee groepen) 
Tijd: 10.00 -16.00 (afhankelijk van welke groep) 
Locatie: Valuas College en Limburgs Museum in Venlo 
Activiteit: CSI en museumles in Limburg Museum over "Restauratie en Archeologie" 
Men dient voor eigen lunch e.d. te zorgen 
 
1F1 en jongens 1F2 
CSI School (lokalen 2102 en 2104) 10.00 tot 12.00 
12.00-12.30 lunch op school 
Limburgs museum 13.00 tot 14.30  
 
 
1F3  en meisjes 1F2  
CSI school 12.00 tot 14.00 (lokalen 2102 en 2104) 
Limburgs museum 14.30 tot 16.00  
 
 
Vrijdag 9 juni 
Tijd: 8.15 tot 18.00 uur 
Locatie: Kaatsheuvel, De Efteling 
Activiteit: bezoek pretpark 
Let op de busindeling die ophangt in welke bus je moet instappen! 


