Amsterdam, 14 december 2017
Betreft: projectweek leerjaar 3
Beste leerling,
Volgende week is het alweer de laatste week voor de kerstvakantie. Een speciale week met projecten
voor alle leerjaren.
Voor leerjaar 3 vindt je het programma in de bijlage. Het is belangrijk om een aantal zaken goed in de
gaten te houden zodat je precies weet waar je op welke dag moet zijn.
Maandag en dinsdag
Deze twee dagen zijn jullie verdeelt in 12 groepen. De eerste 6 groepen ( klas A,B,C, en 12
leerlingen van 2D) beginnen maandag om 08.30 met reanimatie. De andere 6 groepen (groep 7 tot
en met 12, namelijk de rest van 3D en E,F en G) beginnen maandag met het project Amsterdam en
Water.
Het is belangrijk dat je een OV chipkaart met voldoende saldo meeneemt!
Na afronding van het project Amsterdam en Water mogen jullie naar huis. Je hoeft dus niet meer
naar school te komen.
Woensdag
Ook hier geldt dat jullie een OV chipkaart met voldoende saldo meenemen.
Woensdag hebben jullie twee activiteiten: de voorstelling Roadtrippin’ in de Openbare Bibliotheek
bij het Centraal Station en Drieluik in lokaal 52. Voor deze activiteiten zijn jullie niet in groepjes
verdeeld maar gewoon per klas. Klas 3A, B en C beginnen hun dag bij de OBA. Klas D, E, F en G
beginnen op school
Klas 3A,B en C worden om 09.45u verwacht voor de ingang van de OBA bij het Centraal Station waar
jullie worden opgevangen door docenten.
Na afloop van de OBA, circa 12.00u, hebben jullie een uur pauze, inclusief reistijd. Jullie worden om
12.55 verwacht in lokaal 52 op de begane grond van MS 19, te bereiken via het schoolplein. Deze
activiteit duurt tot ongeveer 15.00u.

Donderdag
Donderdag hebben alle leerlingen twee workshops op school. Voor deze gelegenheid hebben wij van
de 7 derde klassen 6 groepen gemaakt. De indeling van de groepen staat op de site en hangt bij de
balie en op de derde etage. Aangezien jullie niet allemaal op dezelfde tijd op school moeten zijn is
het van belang dat je goed weet in welke groep je zit! De workshops zijn in de beide gymzalen en het
muzieklokaal.
Vrijdag
Vrijdag sluiten wij feestelijk af met een Kerstbrunch met de mentor van 11.00u tot 13.00u. Op het
roosterscherm zal donderdagmiddag staan in welk lokaal je klas wordt verwacht.
Rest mij nog u een hele fijne Kerst en een mooi Oud en Nieuw toe te wensen!
Met vriendelijke groet,

Mw. G.C.Bruijne
Teamleider onderbouw

