
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Valkenswaard, 9 mei 2022 

 

Betreft: Bezoek Archeologisch Park Xanten 

 
Geachte heer/mevrouw, 

 
In het kader van het vierde project binnen Expansio, Ontdek de Romein in jezelf, zullen onze 
gymnasiumleerlingen op dinsdag 17 mei 2022 een bezoek brengen aan het Archeologisch Park Xanten, 
net over de grens met Duitsland. 
 
Wij vertrekken die dag rond 8:20 uur met de bus vanaf de Merendreef. De bus staat geparkeerd achter 
het VMBO-bovenbouwgebouw, waar wij om 8:00 uur zullen verzamelen. Zorg er dus voor dat uw kind 
ruim op tijd op school is, zodat wij geen vertraging oplopen. Wij zullen deze dag rond 16.30 uur weer 
terug zijn op school. 
  
Houd qua kleding rekening met het weer van de dag: een deel van de excursie vindt buiten plaats. 
Bovendien vragen wij u om uw kind een normale, gezonde lunch en voldoende drinken mee te geven. 
Verder is het meebrengen van etenswaren zoals koekjes en chips, niet toegestaan in verband met 
kruimelen. Wij houden de bus graag schoon!  
 
Om Duitsland te bezoeken is iedereen van 12 jaar en ouder verplicht om een geldig coronabewijs bij 
zich te dragen. Dit kan een vaccinatie-, herstel- of negatief testbewijs zijn. Sinds 2 april is de 3G-regel in 
het park  niet meer van kracht. Wel zijn binnen in het museum mondkapjes op dit moment nog verplicht. 
Wij vragen u om uw kind een medisch mondkapje (chirurgisch masker of FFP2-masker) mee te geven. 
In Duitsland zijn stoffen mondkapjes niet toegestaan. 
 
Denkt u op de dag van de excursie ook aan het meegeven van een geldig identiteitsbewijs aan uw kind? 
Zonder geldig identiteitsbewijs en coronabewijs kunnen wij uw kind helaas niet meenemen naar 
Duitsland!  
 
Wij hopen op een plezierige, leerzame dag. 
 
 

Met vriendelijke groet, 

 
De Expansio-docenten en coördinator: 
Ivo van der Heijden 
Lily Wedershoven 
Stéphanie Denissen, dns@sgweredi.nl  

 
 

Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van gy1v  
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