Aan de ouder(s)/verzorger(s) van klas B1A tot en met B1D

Maastricht, 4 september 2019
Ons kenmerk: WIL/KUY/1909083
Betreft: excursie

Geachte ouders/verzorgers,
Deze maand is het 75 jaar geleden dat de eerste plaatsen in Limburg werden bevrijd. Dit was het
einde van de Tweede Wereldoorlog in Nederland. De bevrijding van Limburg en Nederland begon op
12 september 1944, toen de geallieerde troepen het dorpje Mesch (gemeente Eijsden-Margraten)
binnentrokken. Gelukkig kennen we in Limburg al 75 jaar vrijheid. Om de bevrijding te herdenken en
onze vrijheid te vieren, gaan wij ook aandacht besteden aan dit thema.
Op vrijdag 13 september zullen wij met de leerlingen naar Rijckholt gaan. Daar heeft de 113th
Cavalry Group Red Horse Gronsveld dan een kampement (een legerplaats) opgezet in het kader van
het Liberation Weekend. Zij zullen voor ons een rondleiding verzorgen. Voor meer informatie over de
groep, kunt u een kijkje nemen op hun website https://www.redhorse.be/
We verzamelen deze dag gewoon om 9:00 uur in de klas. Hier hebben we, zoals gewoonlijk, de
check-in. Rond 9:30 uur zullen we met de fiets richting Rijckholt gaan. De docenten fietsen met de
leerlingen mee. Onderweg is er nog tijd om wat te eten en te drinken. Rond 13:00 uur zullen wij weer
samen richting school fietsen. De leerlingen zijn, zoals gewend, om 15:10 uur klaar. Als er leerlingen
zijn die absoluut niet mee kunnen fietsen, dan horen wij dat graag op tijd. Denk ook aan een
lunchpakket en aan passende kleding (check het weerbericht).
Misschien vindt u het leuk om met ons mee te gaan op de fiets naar Rijckholt? U kunt zich daarvoor
opgeven bij een van de onderstaande mentoren.
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