
Betreft: excursie: klas 3 VWO naar Ieper (België) 

  

Geachte heer, mevrouw, 

  

De geschiedenislessen van uw zoon/dochter staan op dit moment in het teken van  
de Eerste Wereldoorlog. In dit verband zullen alle leerlingen uit 3 Atheneum/Gymnasium daarom op 
vrijdag 12 oktober een bezoek brengen aan de Belgische stad Ieper. 

Deze stad en de omgeving ervan waren 100 jaar geleden het decor van een van de meest 
verwoestende conflicten uit de geschiedenis. 

We willen de leerlingen die dag laten ervaren hoeveel impact de Eerste Wereldoorlog (op Ieper) 
heeft gehad. Sporen van de oorlog zijn hier tot op de dag van vandaag zichtbaar. 

De leerlingen zullen de volgende plaatsen bezoeken: 

·         het ‘In Flanders Fields’ Museum in Ieper 

·         de geallieerde begraafplaats ‘Tyne Cot’ 

·         de Duitse begraafplaats ‘Langemark’ 

·         Hill ‘62 museum en loopgraven 

We willen dit jaar voor het eerst het blazen van de “Last Post” bijwonen. Dit is een buitengewoon 
indrukwekkende plechtigheid onder de machtige gewelven van de Menenpoort. Deze plechtigheid 
vindt om 20.00 uur plaats. Daarna keren we terug naar Nederland. 

Het programma is behoorlijk vol. We vertrekken rond 09.15 uur van school. Iedereen moet om 09.00 
uur aanwezig zijn. Vanaf 13.00 uur volgen we een programma in Ieper. 

Aangezien we pas na het blazen van de “Last Post” vertrekken, moet u er rekening mee houden, dat 
we dus pas rond 24.00 uur in Noordwijkerhout arriveren.   

Het is noodzakelijk dat leerlingen hun identiteitskaart bij zich dragen. Het nummer van deze 
identiteitskaart moeten zij uiterlijk vrijdag 28 september tezamen met hun mobiele nummer aan 
hun docent geschiedenis doorgeven. 

Verder dienen de leerlingen zelf voor hun lunch en avondeten te zorgen. De lunch kan genuttigd 
worden in de bus; aan het eind van de middag is er gelegenheid om in Ieper iets te gaan eten. 

We gaan er van uit dat het een boeiende en leerzame dag gaat worden voor de leerlingen! 

 

Met vriendelijke groet, 

P.A. Broeders                                                J. ter Linde 

Teamleider VWO onderbouw                                    namens de vakgroep geschiedenis 

  

 


