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Datum :  15-09-2022 

Ons kenmerk : LJ3/HVE/KUP 

Onderwerp :  kerk en moskeebezoek 26 september 

 

 

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s),  
  
Op maandag 26 september aanstaande zullen de leerlingen van 3e klas die op dit moment levensbeschouwing 
volgen (3H1, 3A1, 3A2 en 3G1) traditiegetrouw een bezoek brengen aan een tweetal kerken en een moskee in 
de buurt. Dit doen wij in het kader van het vak levensbeschouwing en vormt een verplicht deel van ons 
lesprogramma. We zullen daarvoor de rooms-katholieke Lambertuskerk en de oecumenisch-orthodoxe 
Nektarioskerk aan de Hoogstraat en de Fatih-moskee aan de Willemstraat bezoeken. Met deze 
gemeenschappen bestaat al jaren een warme band en hebben wij goede educatieve ervaringen. Deze bezoeken 
worden in de les voorbereid en leiden tot een verslag dat beoordeeld wordt.  
Een aantal zaken zijn belangrijk om te weten:  

• Voor dit bezoek is een fiets verplicht.  
• Het wordt op prijs gesteld als uw kind gepast en niet te uitdagend is gekleed.  
• De leerlingen worden om 8:50 op de fiets bij de startlocatie verwacht.  

o Dit is voor geheel 3A1 en de groep leerlingen uit 3G1 met de achternaam Ha t/m Pa de 
Fatih-moskee aan de Willemstraat 67.  
o De andere klassen (geheel 3H1, geheel 3A2 en de andere leerlingen uit 3G1) zetten 
hun fiets neer op het parkeerterrein van de Lambertuskerk aan de Hoogstraat 299. Ze 
hebben hieraan vooraf geen lessen.  

• Na het bezoek fietsen we naar school om daar nog één lesuur aan opdrachten te werken. 
Tussendoor houden de leerlingen op school (lunch)pauze en mogen niet een supermarkt 
bezoeken.  
• Het programma duurt tot 13:20 uur. Daarna vallen de reguliere  lessen voor de rest van de dag 
uit en mogen de leerlingen naar huis.  
• De klassen worden begeleid door dhr. van Meegen, dhr. Nijs, dhr. Verhoof, mw. Meulman en 
dhr. Weeda.  

 
Mocht u verdere vragen hebben, dan horen wij dat graag.   
  
  
Met vriendelijke groet,  
  
Koos Verhoof, Anita Meulman en Feike Weeda  
docenten levensbeschouwing  
wda@huygenslyceum.nl  
 

 

 

 


