
 

 

 

 

 

Aan ouder(s), verzorger(s) en leerlingen uit leerjaar 2 
 
 
 
 
Oldenzaal, 27 september 2022 
 
Betreft: Excursie Leiden 
 

 
 
Geachte ouder, verzorger en leerling uit klas 2, 
 
In week 41 gaan alle leerlingen uit klas 2 op excursie naar Leiden. Zij brengen een bezoek aan de 
musea Corpus Reis door de mens en Naturalis Biodiversity Center. Deze excursie wordt georganiseerd 
door het vak Biologie & Gezondheid en is ondersteunend voor leerlingen om de leerdoelen te 
behalen. Via deze brief informeren wij u graag over de invulling van deze dag.  
 
Musea 
In het museum CORPUS Reis door de mens maken leerlingen op een aansprekende en activerende 
manier kennis met het functioneren van ons lichaam en het belang van verantwoord eten, veel 
bewegen en gezond leven.  
In Naturalis biodiversity center ontdekken leerlingen de verscheidenheid in de natuur van nu en de 
natuur van vroeger.  
 
Planning 
In het schema hieronder kunt u zien op welke dag uw zoon/dochter/pupil op excursie gaat:  
 

Dinsdag 11 oktober 2022 Woensdag 12 oktober 2022 Donderdag 13 oktober 2022 

2KT2 2BK2 2BK1 

2KT3 2KT1 2KT5 

2HV1 2KT4 2TH1 

2HV2 2TH3 2TH2 

2HV3 2HV4  

2HV7 2HV5  

 2HV6  

 
Wilt u er voor zorgen dat uw kind op de betreffende dag om 07.30 uur op school is. We vertrekken 
vanaf school om 07.45 uur en zijn naar verwachting rond 19.15 uur weer terug. Ongeveer een half 
uur voor de aankomsttijd geven we een seintje, zodat leerlingen die gehaald worden dit kunnen 
communiceren met thuis.  
 
Benodigdheden 
Uw kind heeft deze dag een etui, het opdrachtenboekje van de excursie en een lunchpakket met 
eten en drinken nodig. Er mogen geen grote hoeveelheden snoep meegenomen worden en ook het 
meenemen van energiedrank is niet toegestaan. Voorgaande jaren is het weleens voorgevallen dat 
we de terugweg in de file terechtkwamen. Wilt u voldoende boterhammen of een kleine vergoeding 
meegeven wat eventueel als avondeten genuttigd kan worden.  
 
 



 

 

Vragen 
Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de mentor van uw kind of met mevrouw  
Kim Neef (k.neef@twentscarmelcollege.nl).  
 
Met vriendelijke groet, 
mede namens de docenten Biologie & Gezondheid 
 
Joyce Bagchus   
Interim Adjunct-Directeur 
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