Aan de ouders/verzorgers van leerlingen uit klas 1c (hk)
Monnickendam, 15 september 2017
Betreft: Bezoek Calvijn College
Geachte ouders/verzorgers,
Op donderdag 21 september is het de internationale Dag van de Vrede. In de hele wereld zal er worden
stilgestaan bij de wereldvrede. Ook de leerlingen van het BNC doen mee aan verschillende activiteiten.
Klas 1c (hk), de klas van uw zoon/dochter, zal op deze dag een bezoek brengen aan Het Calvijn College in
Amsterdam. Hier zullen zij, samen met leerlingen van Het Huygens college, De Vinse School en Het Calvijn
College, deelnemen aan de Social Peace Challenge en tijdens de uitvoering van verschillende (creatieve)
activiteiten stilstaan bij de vraag: Wat is vrede voor jou? Zij zullen hiervoor samenwerken in groepjes met
leerlingen van de drie andere scholen en kunnen als groepje punten verdienen. Als afsluiter spreekt Mpho
Tutu via een skype verbinding met contactpersonen in Beiroet en Libanon.
Deze dag zullen mevrouw Van Splunder, mevrouw Buijs en meneer El Boumeshouli als begeleiding vanuit
het BNC aanwezig zijn. Alle leerlingen nemen iets voor de lunch mee. Uw zoon/dochter geeft maandag 18
september aan mevrouw van Splunder door wat zij donderdag 21 september meenemen voor de
gezamenlijke lunch. Dit wordt op de ouderavond van 19 september toegelicht.
We vertrekken op deze dag om 7.48 vanuit school met bus 315 naar Amsterdam. Zorgt u er a.u.b. voor dat
uw kind een ov-chipkaart bij zich heeft met daarop voldoende saldo voor de heen- en terugreis. Leerlingen
uit Amsterdam, die op het Centraal Station van Amsterdam willen aansluiten bij de groep, kunnen dit bij
hun mentor aangeven.
Op de terugreis (rond 14.00 uur) begeleiden wij uw kind in principe tot aan het Centraal Station. Vanuit
daar gaan wij ervan uit dat uw kind zelfstandig op de juiste bus naar huis mag stappen.
Wanneer u wenst dat uw kind met ons mee terugreist tot aan het BNC, dan verzoeken wij u dit voor
woensdag 20 september te laten weten aan mevrouw Buijs.
Wij kijken uit naar deze dag en hopen op een mooie ervaring voor klas 1hk.
Met vriendelijke groet,
Wilma van Splunder, mentor klas 1c (hk) w.van.splunder@bnc.nu
Marleen Buijs, Coördinator leerjaar 1 m.buijs@bnc.nu
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