
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Aan de ouders/ verzorgers van leerlingen 
van Onderwijscentrum de Twijn, 
groepen 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1J, 1K, 1L, 1M, 
Brugklas 1, Brugklas 2A, Brugklas 2B en Brugklas 3 

 

 

 
Datum Onderwerp Referentie 

7 november 2022 Fabrique des Lumières JodK/ ac 
 
 
 
 
Geachte heer/ mevrouw, 
 
Maandag 28 november a.s. gaan we met onze gehele onderbouw naar de tentoonstelling 
Fabrique des Lumières in Amsterdam. We gaan met bussen naar het Westergasfabriek 
terrein waar nu de videokunst beleving te zien is met de kunstenaars Hundertwasser en 
Gustav Klimt in de hoofdrol. 
 
We vertrekken vanuit school om 09.00 uur. In Amsterdam kunnen we voor de deur parkeren 
en we hebben daar tot 13.00 uur de tijd, zodat we op tijd terug zijn voor het taxivervoer. Als 
uw zoon/ dochter afwijkende schooltijden heeft, wilt u dan voor deze dag het vervoer zelf 
regelen? Het is belangrijk, dat iedereen op tijd op school is. 
 
Tijdschema: 
09.00 uur : Vertrek bussen vanaf school 
10.30/ 11.00 uur : Aankomst Westergasfabriek te Amsterdam 
13.00 uur : Vertrek Westergasfabriek naar school 
14.30/ 15.00 uur : Aankomst school 
 
Als er bijzonderheden zijn, wilt u die dan op tijd kenbaar maken bij de mentor? 
 
Begeleiding: 
De mentor en de klassenassistenten gaan mee. Verder gaan zoveel mogelijk 
praktijkcollega’s mee, die die dag normaalgesproken les geven aan de onderbouw groepen. 
En Maartje en Jamila gaan uiteraard mee.  
 
Pauze, eten en drinken: 
De beleving duurt 1,5 uur. Ervoor en erna is er ruimte voor pauze buiten op het terrein. Eten 
en drinken voor deze dag graag zelf meenemen. In de bus heen en terug mag ook gegeten 
en gedronken worden. 
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Benieuwd wat we gaan zien? Bekijk dan alvast de volgende video’s: 
• https://vimeo.com/693455964 
• https://vimeo.com/713646441 
• https://vimeo.com/701245957 
of een kijkje nemen op de website: Over ons | Fabrique des Lumières - Site officiel 
(fabrique-lumieres.com) 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Jamila Op den Kamp 
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