
 
 

Landgraaf, 6 december 2022 

 
 

Betreft: Programma roostervrije periode leerjaar 1 en 2 
 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen, 
 

Op 21, 22 en 23 december vindt de roostervrije periode plaats. Er vinden geen reguliere 

lessen plaats op deze dagen.  
 

Op woensdag 21 december 2022 hebben de leerlingen één keuze gemaakt uit 3 

activiteiten: 
 

- Een dagje naar de dierentuin, de GaiaZoo 
- Een interactieve dag in het Discovery Museum in Kerkrade 

- Een dagje cultuur snuiven in het mooie Mondo Verde 

 
GaiaZoo: Gaiaboulevard 1 (voorheen Dentgenbachweg 105), Kerkrade  

Continium: Museumplein 2, Kerkrade  

Mondo Verde: Groenewereld 10, Landgraaf 
Dagindeling: 

- De leerlingen worden om 11.00 uur op de gekozen locatie verwacht. De leerling 
maakt gebruik van eigen vervoer. 

Indien uw kind met de fiets komt, moet de fiets geplaatst worden in de 

fietsenstalling bij de betreffende locaties. Dit wordt aangegeven bij de locaties. 
- We verzamelen voor de locatie bij de hoofdingang. (Discovery Museum, buiten 

wachten onder het grote afdak). 

- We verwachten rond 15.00 uur klaar te zijn. 
- Indien mogelijk, mag uw kind langer blijven. Echter er zal geen toezicht meer zijn. 

- Indien uw kind zich niet aan onderstaande regels houdt op deze dagen, neemt de 

school contact met u op. De mogelijkheid bestaat dat uw kind naar huis gestuurd 
wordt. 

 
Wat verwachten we van de leerlingen: 

- De leerlingen gedragen zich netjes bij alle activiteiten. 

- Roken en alcohol is de gehele dag verboden. 
- Neem wellicht een klein beetje zakgeld mee, maar niet te veel.  

- Geen spullen met waarde meenemen. 

 
Mondo Verde: 

- Ouders/verzorgers die leerlingen met de auto brengen, kunnen gewoon de 
parkeerplaats oprijden, maar dienen zich bij de kassa te melden voor een 

uitrijcode.  

- Van eventueel gekochte souvenirs dient de kassabon bewaard te blijven en het 
label aangehecht te blijven.  

 

Op donderdag 22 december zullen er verschillende workshops op school plaatsvinden 
waar verschillende thema’s aan bod komen.  



 

Deze workshop zijn van 8.30 uur tot en met 13.45 uur. 

 
Op vrijdag 23 december vindt het kerstontbijt plaats. De leerlingen zullen samen met hun 

klas en mentor(indien mogelijk) ontbijten. Daarna zullen de leerlingen een kerstactiviteit 

met de mentor doen en de kerstviering bezoeken die plaatsvindt in de aula van onze 
school. Deze viering is tot stand gekomen voor leerlingen door leerlingen en 

verschillende docenten van onze school.  

 
Leerjaar 1: 

- 8.30 uur start ontbijt 
- 12.30 uur start kerstvakantie 

 

Leerjaar 2: 
- 9.15 uur start ontbijt 

- 12.30 uur start kerstvakantie 

 
Indien u voor de roostervrije periode nog niet betaald heeft, kunt u contact opnemen met 

financien.brandenberg@bcpl.nl.  
Het onderwerp moet u niet vergeten te vermelden: RVP onderbouw, voor-en achternaam 
van uw kind. 
De kosten bedragen 25,00 euro. U kunt overigens ook een betalingsregeling treffen. 
 
Mocht uw kind een abonnement hebben op een van de gekozen locaties, wordt dit achteraf 
met u verrekend.  

 
Mocht u vragen hebben, vernemen we dit graag. 

 
Bovenstaande informatie is ook te vinden op de site van onze school en wordt door de 

mentor met de klas besproken. 

 
We maken er mooie, sportieve en leerzame dagen van! 

 

Met vriendelijke groet,  
 

Team Brandenberg 

 
 

 


