Aan de leerlingen van 5V en hun ouder(s)/verzorger(s)
Betreft: introductie schooljaar 2022-2023
Nijmegen, juli 2022

Introductie 5V 2022-2023
Beste leerling,
Na een welverdiende vakantie start jullie nieuwe schooljaar op
dinsdag 30 augustus 2022.
Op maandag 29 augustus krijgen jullie via de mail een uitnodiging voor een individueel
gesprek op dinsdag 30 augustus of op woensdag 31 augustus.
Op donderdag 1 september gaan we naar Rotterdam. In bijgaande brief lees je wat er
deze dag op het programma staat. Hieronder alvast de tijden en benodigdheden.
Benodigdheden voor deze dag:
een lunchpakket, een fototoestel en/of smartphone, pen, potlood, regenkleding, en een
goed humeur.
Programma:
08:30 Vertrek naar Rotterdam
10:00 CKV-excursie architectuur
17:00 Boottocht
18:30 Terug naar Nijmegen
20:00 Aankomst op school
Aan dit programma zijn voor jullie geen kosten verbonden.
… en nu eerst een heel fijne vakantie!
Met vriendelijke groeten,
Catuja Buruma en Janske van den Berg (mentoren)
Luuk Janssen (afdelingscoördinator VWO)
Hermance Wissink (teamleider VWO)

- Op vrijdag 26 augustus kun je je boeken ophalen, tussen 12.30 en 16.30 uur.
- Informatie over jouw rooster staat vanaf vrijdag 26 augustus op de schoolsite.
- Op donderdag 1 september heb je gecombineerde introductie- en CKV-dag in
Rotterdam, die we afsluiten met een boottocht met diner.
De informatiebrief staat op de volgende pagina.
- De lessen beginnen op vrijdag 2 september volgens verkort lesrooster.
Kijk voor details en andere data altijd op de schoolsite en in het jaarrooster!

Betreft: Excursie Rotterdam

‘Rotterdam is increasingly to architecture what Paris is to fashion or Los Angeles to
entertainment’ Maart 2005, New York Times

Beste leerling, ouder(s)/verzorger(s),
Rotterdam is al jarenlang bekend om zijn architectuur. Een grootschalige manifestatie over
bijzondere gebouwen en plekken maakte deel uit van het programma Rotterdam 2007. Architectuur
vormt een onderdeel van het vak CKV en daarom wordt er ook dit jaar een excursie naar Rotterdam
georganiseerd. De stadsroute ‘Sites en Stories’ biedt ons de mogelijkheid 100 jaar architectuur te
beleven.
De leerlingen uit 5 VWO krijgen een speciaal ontworpen plattegrond. Bij tien gebouwen maken zij
een architectuuropdracht. Deze opdracht dient in een van de volgende lessen in de vorm van een
PowerPointpresentatie aan de klas te worden gepresenteerd. Tevens brengen de leerlingen een
bezoek aan de kubuswoning van Piet Blom of de Sonneveld villa van J.A. Brinkman en L.C. van der
Vlugt. We sluiten deze dag af met een rondvaart door de haven van Rotterdam.
Deze dag is een onderdeel van het CKV architectuurproject dat in samenwerking met het
Architectuur Centrum Nijmegen is ontwikkeld.
Donderdag 1 september gaan wij per bus naar Rotterdam. Om 8:30 uur vertrekken wij vanaf de
parkeerplaats van het winkelcentrum bij de school. Om 20:00 uur verwachten we weer terug te
zijn.
De leerlingen dienen een lunchpakket, een fototoestel en/of smartphone, pen, potlood en
eventueel regenkleding mee te nemen. Via hun smartphone kunnen zij 3D modellen van nog te
bouwen of te verbouwen gebouwen bekijken. Om de architectuurbeleving te verrijken heeft het
Nederlands Architectuur Instituut in Rotterdam de applicatie “Urban Augmented Reality”
ontwikkeld.
Wij hopen op een inspirerende en droge 1 september,
Met vriendelijke groet,
Catuja Buruma en Janske van den Berg
Anne-Marie Leenen en Andrea Hofsteede (docenten CKV)
Overige begeleiding: Laura Veenstra

