Brielle 22 mei 2018

Betreft: projectweek “De maatschappij dat ben jij….” van 29 mei t/m 1 juni 2018
Aan: de ouder(s) / verzorger(s) van onze tweede klas leerlingen VMBO BB/KB/LWOO+
Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende.
In de week van 29 mei t/m 1 juni 2018 organiseert het 2e klas docententeam een aantal
activiteiten die in het teken staan van maatschappelijke vorming.
Graag geven we u een overzicht van de activiteiten van die week.
Op maandag 28 mei:
Gewoon les volgens het rooster.
Dinsdag 29 mei en woensdag 30 mei:
Leerlingen Rotterdam 8.30 uur op school aanwezig (beide dagen: vertrek 8.45 uur)
Leerlingen Brielle 9.00 uur op school aanwezig
Project “2e Wereldoorlog”.
Op deze beide dagen wordt aandacht geschonken aan een aantal onderdelen van de “Tweede
Wereldoorlog”. Dit doen we een dag in Brielle en een dag in Rotterdam.
In de lessen “Mens en Maatschappij” zal voorafgaande aan het onderwerp aan een aantal
aspecten aandacht worden besteed.
Op school bekijken we de film “Süskind”. Een waargebeurd verhaal over de Jodenvervolging
en dan met name over de Joodse kinderen.
Verder brengen we die dag een bezoek aan “de Sjoel” in Brielle waar we een lezing krijgen
van Joshua Ossendrijver met zijn zeer ingrijpend persoonlijk verhaal over de Jodenvervolging
in de jaren 1940 – 1945.
Voor de dag in Rotterdam is een verdeling gemaakt in 2 groepen. De beide groepen bezoeken
het Museum 40-45 en lopen een GPS tocht door het centrum van de stad langs een deel van
de “Brandgrens”, de grens van het Rotterdamse bombardement. De groepen worden tegen
elkaar uitgewisseld.
Donderdag 31 mei en vrijdag 1 juni:
alle leerlingen om 8.45 uur op school aanwezig (beide dagen)
Het project “Globaland”.
Op een speelse manier besturen leerlingen een fictief land waarbij zij te maken krijgen met
de problematiek van de 3e wereldlanden.
Een drukke week voor de leerlingen en de docenten waar we allemaal veel van op zullen
steken. Leerlingen dienen van deze gehele week twee verslagen te maken ( filmverslag en
totaal verslag) die mee becijferd zullen worden voor de vakken Nederlands en M&M.

Namens het 2e klas docententeam,
N. Smit

PLANNING EN TIJDSCHEMA 29 mei tot en met 1 juni 2018
Op alle dagen 15 minuten vòòr aanvang van het programma aanwezig.
Op dinsdag en woensdag starten we wisselend om 8.45 (8.30 uur op school aanwezig Rotterdam) en 9.00 uur (8.45 uur op school aanwezig - Brielle).
Op donderdag en vrijdag begint het programma om 9.00 uur (8.45 uur aanwezig).
Maandag 28 mei:
Les volgens rooster
Dinsdag 29 mei:
Tijd:
Groep Brielle
9.00 uur op school
Groep Rotterdam:
8.30 uur op school
8.45 uur vertrek bus
Woensdag 30 mei:
Tijd:
Groep Brielle
9.00 uur op school
Groep Rotterdam:
8.30 uur op school
8.45 uur vertrek bus

activiteit(en)
- film “Süskind”
- Verslag maken
- “de Sjoel” in Brielle

benodigdheden:
- schrijfbenodigdheden
- lunchpakket / drinken
- memorystick !!!!

- Museum 40-45
- GPS “Brandgrens”

- schrijfbenodigdheden
- lunchpakket / drinken
- telefoon

activiteit(en)
- film Süskind”
- Verslag maken
- “de Sjoel” in Brielle

benodigdheden:
- schrijfbenodigdheden
- lunchpakket / drinken
- memorystick !!!!

- Museum 40-45
- GPS “Brandgrens”

- schrijfbenodigdheden
- lunchpakket / drinken
- telefoon

Donderdag 31 mei en vrijdag 1 juni:
Tijd:
activiteit(en)
9.00 - 15.30 uur:
- Globaland - workshops
8.45 uur op school

benodigdheden:
- schrijfbenodigdheden
- Lunchpakket / drinken

Bij al onze activiteiten in deze week verwachten we uiteraard
correct gedrag van onze leerlingen. Dit geldt met name voor de
activiteiten in Rotterdam en in de Sjoel in Brielle. Niet toelaatbaar
gedrag zal door ons worden opgepakt en met u als ouder worden
besproken.
Ook de verslagen dienen op tijd ingeleverd te worden.
Wordt niet voldaan aan bovenstaande, wordt uitsluiting van het
uitstapje naar Walibi overwogen.

