
Geachte ouder/verzorger,  
  
Op vrijdag 18 oktober gaat uw kind mee met een stadswandeling door het centrum van Amsterdam. Deze 
stadswandeling is onderdeel van het vak Mens en Maatschappij en staat in het teken van de Gouden Eeuw. 
Naast de wandeling staat er ook een bezoek aan het Scheepvaartmuseum in de planning.   
  
Deze stadswandeling zal onder schooltijd gelopen worden. We verzamelen om bij de IJpleinpont aan de 
Amsterdam-Noord kant. Uw zoon/dochter kan hier op eigen gelegenheid heen gaan.   
  

Klas  Starttijd  Eindtijd  

1A, 1B en 1C  08:30  13:30  

1D, 1E en 1F  09:30  14:30  

  
Wij zullen de komende jaren verschillende activiteiten ondernemen. Om onveilige situaties en discussies te 
voorkomen, willen we u bij deze vragen om aan te geven of uw zoon/dochter wel of niet alleen naar huis 
mag na afloop van een uitstapje binnen Amsterdam. Bij uitstapjes buiten Amsterdam reizen de leerlingen 
altijd samen met de docenten terug naar school. Dit strookje kunt u tot en met dinsdag 15 oktober door 
uw kind laten inleveren.   
  
Omdat wij graag willen dat u als ouder(s)/verzorger(s) op de hoogte bent van deze uitstapjes, geven we 
leerlingen altijd een brief met informatie mee naar huis. We zullen er ook voor zorgen dat deze brieven op 
de website van school (www.abcnoorderlicht.nl) terug te vinden zijn. Let op: voor vrijwel alle uitstapjes 
heeft uw zoon/dochter een werkende ov-kaart met saldo nodig.   
  
Zou u er op willen toezien dat uw kind warm en waterdicht ingepakt is? Ook met slecht weer gaat de 
excursie door. Verder is het niet noodzakelijk om geld mee te geven. Entree wordt door de school betaald. 
Er moet eten en drinken van huis meegenomen worden. Voor deze excursie is er geen ov-kaart nodig, 
behalve als uw kind met de docent mee terug naar school moet.   
  
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u mij via het telefoonnummer van het Noorderlicht bereiken.  
  
Met vriendelijke groet,  
  
Mevr. E. van den Heuvel  
Leerlingbegeleider leerjaar 1  
  

..................................................................................................................................................................  
  

Naam kind: ______________________________________________:  
  
0 …mag bij uitstapjes binnen heel Amsterdam zelfstandig naar huis.  
0 …mag alleen binnen Amsterdam Noord zelfstandig naar huis.  
0 …moet altijd met de docent mee terugreizen naar school.  
(Kruis hierboven aan wat van toepassing is)  
  

Handtekening ouder/verzorger: _____________________  
 

http://www.abcnoorderlicht.nl/

