
aan:   a.s. leerlingen van HAVO4 en hun ouders/verzorgers  
betreft:  startdag/ excursie CKV op dinsdag 4 september 2018 

 
 

Beste leerlingen en ouders, 
 

Op dinsdag 4 september a.s.  – de startdag van het nieuwe schooljaar- vindt de  
introductie/excursie voor het ‘nieuwe vak’ CKV plaats, dit jaar naar het Rijksmuseum  
in Amsterdam.  
Deze excursie is vooral een leuke kennismaking met de nieuwe mentor en mentorklas  
tijdens een waterfiets challenge, en met het vak CKV en andere bovenbouwvakken die  
aan de orde komen tijdens een speurtocht in het Rijksmuseum.  
Ook krijgen alle leerlingen deze dag hun lesrooster en andere informatie van hun mentor. 
 
 
Het dagprogramma ziet er als volgt uit: 
 
09.00 uur: centrale ontvangst in de aula 
09.15 uur: wisselprogramma: de helft van de mentorgroepen (Groep A) blijft in 

de aula voor uitleg over KWT en uitleg over CKV + opdracht in het 
Rijksmuseum, de andere helft van de mentorgroepen (Groep B) gaat 
met mentor naar lokaal voor kennismaking, wissel om 10.00 uur. 

11.00 uur: vertrek met bus naar Museumplein Amsterdam, alwaar de zelf 
meegebrachte lunch wordt genuttigd (met mentorgroep) 

12.30 uur: wisselprogramma:  
Groep A start programma in Rijksmuseum (duur ca. 1.45 uur),  
Groep B start waterfietsen (duur ca. 1.15 uur) 

14.00 uur:  wissel Groep B: start programma in Rijksmuseum 
14.30 uur wissel Groep A: start waterfietsen 
16.00 uur: verzamelen en vertrek richting bussen 
16.15 uur: vertrek met bus naar Castricum, aankomst ca. 17.15 uur. 
 
 
De speurtocht/opdracht in het Rijksmuseum is onderdeel van de eerste PTA- 
opdracht voor CKV, neem dus pen en papier, en fotocamera mee! 
Graag ook lunch/drinken en een regenjack meenemen.  
 
De kosten van de introductie/excursie zijn verrekend in de ouderbijdrage.  
 
Wanneer er vragen rijzen over het programma, kunnen die worden gesteld aan   
CKV-docent Marieke de Vree (m.devree@bonhoeffer.nl ) of de afdelingsleider  
Jeroen Maréchal (j.marechal@bonhoeffer.nl ) 
 

  
 Een heel prettige zomervakantie toegewenst, hartelijke groet 
  
 Marieke de Vree 
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