
 

 

 

 
 
 
 

Heemstede, 29 oktober 2019 
 
Betreft: eendaagse excursie keulen 
 
Beste ouder(s), verzorger(s),  
 
Dit jaar gaan wij vanuit de HBM met leerlingen die voor het vak Duits hebben gekozen op 
ééndaagse excursie naar de Duitse stad Keulen.  
 
Deze excursie zal op vrijdag 13 december plaatsvinden.  
Keulen is in deze tijd van het jaar omgetoverd tot een kerstparadijs.  
De prachtige lichtjes en de vele kerstmarkten maken deel uit van de Duitse cultuur.  
 
Naast de kerstmarkten zullen de leerlingen de beroemde “Kölner Dom” bezoeken en het 
culturele Keulen leren kennen aan de hand van opdrachten.  
Daarnaast gaan de leerlingen aan de hand van een opdracht in gesprek met de lokale 
bevolking, uiteraard in het Duits.  
De leerlingen kunnen in deze situatie laten zien wat zij de afgelopen jaren geleerd hebben bij 
het vak Duits. Een zeer goed moment en leerzaam moment waarin de leerlingen een deel 
van het mondeling examen Duits afsluiten. 
 
Om files te vermijden hebben wij ervoor gekozen om na de spits te vertrekken.  
Dit heeft tot gevolg dat wij pas rond 23:30 uur verwachten terug te zijn op school. 
Het is goed om dit vast door te geven bij bijbaantjes en sportclubs.    
 
De kosten voor deze excursie bedragen 40,- euro per leerling en is opgenomen in de 
ouderbijdrage. Bij de administratie kunnen leerlingen eventueel checken of voor deze 
activiteit is gekozen/betaald is. 
 
Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd en zullen er een leerzame maar ook een 
leuke dag van maken. Mocht u vragen hebben dan kunt u mij mailen. 
 
09:15    vertrek met de bus vanaf de HBM.  
12:30               aankomst in Keulen  
12:45- 17:00               activiteiten en uitvoeren mondeling examen  
17:00- 18:00   gezamenlijk eten  
18:00- 20:00  tijd om vrij rond te lopen  
20:15    richting de bus 
23:30   terug bij de HBM  
 
 
!! De busreis duurt ongeveer 3 uur. Zorg dat je zelf eten mee hebt voor de lunch, wat te 
drinken en eventueel iets lekkers.  
 
 
Met vriendelijke groet,  
 

https://dehbm.nl/


 
Yentl Schuffelen   -  y.schuffelen@dehbm.nl 
Docent Duits  


