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De ouder(s)/verzorger(s) en de 
leerlingen van leerjaar 2 
 
Roosendaal, 8 juli 2022 
 
 
 
Geachte ouder, verzorger, 
Beste leerling, 
 
Op woensdag 13 juli a.s. gaan de leerlingen van klas 2 en klas 3 naar de Zoo in Antwerpen. Dit om het 
schooljaar positief af te sluiten met elkaar.  

We reizen met de trein vanaf station Essen naar Antwerpen-Centraal. We gaan daarvoor op de fiets van 
Roosendaal naar Essen. Omdat deze activiteit in België plaatsvindt dient iedere leerling een geldig 
identiteitsbewijs bij te hebben.  

We verzamelen in groepen met de fiets op verschillende locaties in Roosendaal.  

B2a & B2b 8:30 uur  verzamelen parkeerplaats winkelcentrum Lindenburg. 

B2c & B2d 8:30 uur  verzamelen parkeerplaats voetbalvereniging BSC. 

Mocht een leerling niet in staat zijn met de fiets naar Essen te komen of wilt u uw zoon/dochter zelf naar 
het station in Essen willen brengen (en ophalen) dan willen we dat graag uiterlijk dinsdag 12 juli voor    
12.00 uur weten. U kunt hiervoor een bericht sturen naar de mentor van uw zoon/dochter. 

Planning voor de dag:  

• 08:30 uur  verzamelen met de fiets op de afgesproken locatie in Roosendaal 
• (09.20 uur verzamelen voor het station in Essen) 
• 09:45 uur  vertrek trein Essen naar Antwerpen-Centraal 
• 10:45 uur bezoek aan de Zoo Antwerpen 
• 15:00 uur  verzamelen uitgang Zoo 
• 15:15 uur  vertrek trein Antwerpen-Centraal naar Essen 
• 16:00 uur terugfietsen naar Roosendaal of opgehaald worden. 

 

Tijdens de dag kunnen de leerlingen in geval van nood de docenten bereiken op het volgende 
noodnummer: +31 6 29 10 08 44 

Mocht u verder nog vragen hebben verzoeken wij u contact te leggen met de mentor van de leerling. 
Vertrouwende u zo voldoende te hebben geïnformeerd, wensen wij alle leerlingen veel plezier.  

Met vriendelijke groet,  

 

team Norbertus Gertrudis Mavo  


