
Aan de ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen van 2 gymnasium 
 
Rotterdam, 11 maart 2022,  
 
Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen, 
 
Voor de leerlingen uit 2 gymnasium vindt dit schooljaar een excursie langs de Romeinse grens, 
limes genaamd, plaats. Het is een vakoverstijgende excursie vanuit de vakken Engels, 
geschiedenis en Latijn. De reis is verplicht en wordt na de tweede toetsweek in de lessen 
voorbereid.  
Hieronder vindt u de belangrijkste informatie over deze reis.  
 
We vertrekken op woensdagochtend 11 mei om 8.00 vanaf school.   
We verzamelen om 7.45 in lokaal A5 (2GF, GO-leerlingen)) en A4 (2GE). Vergeet niet je 
lunchpakket, de reisgids en een eventuele regenjas in je handbagage te doen.  
 
Woensdag rijden we naar het eindpunt van de Romeinse grens, het huidige Katwijk aan Zee. 
Vervolgens bezoeken we het voormalige Romeinse legerkamp Matilo. ’s Middags nemen we 
uitgebreid de tijd voor de Engelse geschiedenis van Leiden, het verhaal van de Pilgrim Fathers. 
We rijden hierna door naar Alphen aan den Rijn en eten in het Archeon. In de Romeinse herberg 
zijn slaapzalen voor ons. We kunnen daar ook gebruik maken van het Romeinse ‘zwembad’ en de 
kampvuurplaats. 
Donderdagochtend blijven we in het Archeon, lunchen daar en rijden door naar het Romeinse 
schip in Castellum Hoge Woerd. We overnachten in de Stay OK in Arnhem, waar we 
vierpersoonskamers hebben.  
De vrijdag besteden we in Museum het Valkhof in Nijmegen, en Archeologisch park Xanten in 
Duitsland. Op de terugreis maken we een stop bij de Mac Donalds en hopen dan rond 20.00 uur 
weer op school terug te zijn. 
 
In het Archeon heb je een slaapzak nodig en een kussen met kussensloop. In de jeugdherberg heb 
je geen beddengoed nodig, maar wel een handdoek. Neem a.u.b. geen grote koffers mee, de 
bagageruimte in de bus is beperkt. Alle bagage moet goed zijn gelabeld. In het programmaboekje 
staat een uitgebreide paklijst die gebruikt kan worden bij het inpakken. 
 
De begeleiding van de reis is in handen van mevrouw Claessen, meneer De Heer, meneer Rauhé, 
mevrouw Vollering, mevrouw Westerling, mevrouw De Wit. Zoals aan het begin van het 
schooljaar gemeld, bedragen de kosten €175. Hiervoor ontvangt u binnenkort een factuur. 
 
De adressen waar we verblijven, zijn het Archeon, Archeonlaan 1, Alphen aan den Rijn, en Stay 
OK, Diepenbrocklaan 27, Arnhem. Voor noodgevallen kunt u de begeleiding bereiken op  
06-47787590 (mevrouw Claessen) of 06-42877671 (mevrouw Westerling). 
 
Het programmaboekje krijgen de leerlingen in de les. Hierin staat een aantal regels en praktische 
punten die van belang zijn voor de reis. De leerlingen moeten zelf zorgen voor een 
ontbijt/lunchpakket voor woensdag en geld voor drie avondmaaltijden. Twee ontbijten in de 
jeugdherberg, twee lunchpakketten zijn inbegrepen in de reis. 
 
Ik ga ervan uit dat het een waardevolle excursie wordt. 
 
Met vriendelijke groet, 
mede namens de begeleiders, 
 
 
 
A. P. Mostert, 
afdelingsconrector brugklas/ 2 vwo en 2GON 


