
 
 
 
 
Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van de 1F1, 1F2, 1F3 
 
 
Venlo, 23 mei 2017 
Betreft: activiteitenweek 

 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
In de week van dinsdag 6 juni tot en met vrijdag 9 juni doen onze F-brugklassers mee aan de 
activiteitenweek.  
 
De dagen zijn onder andere gevuld met projecten zoals een bezoek aan het Limburgs 
Parlement en aan het Bonnefantenmuseum, CSI, een activiteit in Venlo en op vrijdag een 
bezoek aan De Efteling. We hebben een geweldig programma gemaakt zodat het voor de 
leerlingen een leuke en ook leerzame week wordt. 
 
Het programma ontvangt uw kind van de mentor. Niet alle klassen doen dezelfde activiteiten op 
dezelfde momenten. Het is dus belangrijk dat uw kind het programma van de verschillende 
dagen goed bekijkt en markeert wat voor hem/haar van belang is. Het lesrooster vervalt en de 
tijden die uw kind op school doorbrengt kunnen afwijken van het rooster. 
  
Op maandag 5 juni (Pinkstermaandag) hebben alle leerlingen vrij.  
 
Dinsdag 6 juni bereiden wij de excursies naar Maastricht op school voor. Alle klassen hebben 
dan van 9.00 uur tot 14.00 uur activiteiten op school. 
  
Woensdag 7 juni dient iedereen om 08.15 uur op school te zijn. 
We gaan dan naar Maastricht en bezoeken het Limburgs Parlement waar wij het Statenspel 
spelen onder leiding van twee Statenleden. Ook bezoeken wij een tentoonstelling in het 
Bonnefanten museum.  
We vertrekken in Maastricht om 17.00 uur. 
 
Donderdag 8 juni blijven wij in Venlo en hebben wij op school en in Venlo activiteiten.  
Bij deze activiteiten is het rooster verschillend per klas. Uw kind krijgt van de mentor te horen bij 
welke groep hij/zij hoort en welke tijden voor hem/haar gelden. 
  
Vrijdag gaan 9 juni we naar De Efteling.  

 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, maar mocht u vragen en/of 
opmerkingen hebben dan kunt u mailen naar ondergetekende via frajanssen@ogvo.nl  
Mocht u een activiteit willen ondersteunen dan kunt u dit ook via genoemd mailadres kenbaar 
maken. 
 
 
Met vriendelijke groet, mede namens de commissie activiteitenweek F-klassen, 
Valuascollege 
 
F. Janssen 

mailto:frajanssen@ogvo.nl

