
 

 

 

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen van M3a en M3b 

 

 

 
 
ons kenmerk    onderwerp   bijlage(n)  

jal/ak/1920.088   Excursie Groningen      
  
Ter Apel,     behandeld door   afdeling 

18 december 2019   A. Kolker       
 
    
 
 
Geachte ouder/verzorger, beste leerling, 
 
Op maandag 13 januari organiseren wij, de docenten Nederlands, een excursie voor M3a en 
M3b naar de bibliotheek in Groningen. We bezoeken het evenement “Stap op de Rode Loper”. 
 
We zijn de hele dag de VIP’s op de Rode Loper. Er is een gevarieerd programma met 
workshops en optredens die te maken hebben met lezen, taal en cultuur. We maken o.a. 
kennis met schrijvers en schrijfsters van jeugdboeken.  
 
In de eerste week van januari gaan we in de lessen Nederlands de excursie 
voorbereiden. Alle opdrachten die gemaakt worden, gaan in het fictiedossier. Het 
fictiedossier is een onderdeel van het schoolexamen mavo-4 Nederlands. 
 
Maandag 13 januari gaan we eerst naar de schoolfotograaf in de kantine en 
aansluitend stappen we om 8.35 uur in de bus en gaan we naar Groningen. We 
vertrekken ’s middags rond 14.40 uur weer uit Groningen en hopen omstreeks 
15.45 uur weer bij school te zijn. Zie ook het schema dat hieronder staat. 
 
Er zijn geen extra kosten verbonden aan de excursie. De excursie is verplicht voor alle M3a - en 
M3b’ers. De leerlingen moeten een lunchpakket en een flesje drinken meenemen, omdat er 
geen gelegenheid en tijd is om broodjes te kopen. Tijdens de excursie gelden de schoolregels. 
 
We hopen u voldoende te hebben geïnformeerd. De leerlingen ontvangen in de eerste 
schoolweek in januari een uitgebreid programma van het evenement.  
 
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u ons mailen op onderstaande e-mailadressen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
M. Hulsman (docente Nederlands M3b) m.hulsman@rsgterapel.nl 
J. de Lange (docente Nederlands M3a) j.delange@rsgterapel.nl 



 

 

 maandag 13 januari 2020 

8.05 uur verzamelen in de kantine 

8.10 uur schoolfotograaf 

8.30 uur naar de parkeerplaats, instappen in de bus 

8.40 uur vertrek naar Groningen 

± 14.40 uur vertrek Groningen naar Ter Apel 

± 15.45 uur aankomst Ter Apel 

 dinsdag 14 januari 2020 

Vrije dag voor de leerlingen (studiedag personeel RSG) 

 


