
 

Datum :  september 2022 

Ons kenmerk : JL3/HVE/kpw 

Onderwerp :  excursie Lille en Keulen 

 

Geachte ouder(s)/ verzorger(s), beste leerlingen uit 3 atheneum, 

 

Alle leerlingen in 3 atheneum gaan op dinsdag 4 oktober een dag naar Bonn en Keulen en op donderdag 6 

oktober een dag naar Lille. Op deze manier willen de secties Frans en Duits de leerlingen kennis laten 

maken met de Franse en Duitse taal en cultuur en zullen de leerlingen aan de hand van opdrachten de 

steden beter leren kennen. We zijn blij dat we deze excursie nu weer voor alle leerlingen naar beide 

steden kunnen organiseren. De algehele leiding is in handen van mevr. Bruinsma (Lille) en dhr. Goertzen 

(Keulen).  

 

Globaal zien de dagen er als volgt uit: 

Datum Dinsdag 4 oktober – Bonn/Keulen   Donderdag 6 oktober – Lille 

Vertrek heen 7.30 uur vanaf school 7.00 uur vanaf school 

Globaal 
programma 

• Bezoek Haus der Geschichte in 
Bonn 

• Speurtocht door de stad 

• Bezoek aan Dom 

• Opdrachten op het gebied van 
taal en cultuur 

• Vrije tijd 

• Speurtocht door de stad 

• Bezoek aan de Zoo 

• Bezoek aan Euralille (groot 
winkelcentrum), hieraan 
gekoppeld opdrachten op het 
gebied van taal en cultuur 

• Vrije tijd  

Vertrek terug 17.00 uur 16.45 uur 

Aankomst Uiterlijk 19.00 uur bij school Uiterlijk 19.30 uur bij school 

 

Het is van belang dat de leerlingen onderstaande zaken meenemen:  

• Lunchpakket 

• Geldig identiteitsbewijs 

• Bij slecht weer: paraplu 

• Fototoestel (of mobieltje met camera), pen/potlood, papier voor aantekeningen 

• Opdrachten voor in beide steden: uitgedeeld tijdens de lessen Frans en Duits of in de bus op weg. 

• Zakgeld voor avondeten / toiletbezoek / eventuele extra consumpties 
 

Vanaf 1 juni gelden er voor Duitsland geen inreisbeperkingen meer voor reizigers vanuit Nederland. 

Verdere informatie hierover is te vinden op de site van de Rijksoverheid.  

 

De kosten voor de excursies bedragen in totaal 50 euro, u ontvangt op korte termijn een digitale factuur à 

50 euro. Helaas hebben wij niet meer, zoals eerder aangekondigd, uw betalingsbereidheid kunnen peilen. 

In de hectiek van de afloop van het schooljaar, de verhuizing enzovoorts is dat er bij in geslopen. Excuses 

daarvoor. Niettemin hopen we dat u het bedrag betaalt en de excursie ook financieel mogelijk maakt. 



 

 

De leerlingen krijgen in de week voorafgaand aan de excursie een brief met het precieze programma. 

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u ons bereiken op onze mailadressen. 

Tenslotte willen we benadrukken dat het eten van kruimelige etenswaren en het in de bus meenemen 

van mobiele speakers zoals een JBL niet toegestaan is. 

 

Met vriendelijke groet, 

Mevrouw Bruinsma (bma@huygenslyceum.nl), Meneer Goertzen (grz@ huygenslyceum.nl) en 

Meneer Van den Hooven (hve@ huygenslyceum.nl) 
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