
 
             Rotterdam, 6 februari 2019 
 
Beste leerlingen, 
 
Vrijdag 15 februari gaan jullie voor het vak Geschiedenis en Staatsinrichting naar 
Bunkercomplex Park Overvoorde in Rijswijk. We krijgen daar een rondleiding van 
ongeveer een uur over bunkers uit de Tweede Wereldoorlog, die later in gebruik zijn 
genomen door de organisatie Bescherming Bevolking tijdens de Koude Oorlog. 
  
We vertrekken per klas met twee begeleiders op verschillende tijden. De 
vertrektijden staan per klas onderaan deze brief. We reizen vanaf school met het 
openbaar vervoer, maar het is ook toegestaan om eigen vervoer te regelen. Zorg dan 
wel dat je op tijd op bij het verzamelpunt staat én je bent verplicht het op tijd aan je 
docent Geschiedenis door te geven.  
De reiskosten zijn € 15,40 (retour). Vergeet niet je OV-chipkaart met voldoende 
saldo op te laden en mee te nemen! Omdat we met de trein reizen moet er minimaal   
€ 28,- op je OV-chipkaart staan. 
 
Vervoer heen: 
Verzamelen in de aula om  09:25 
Klas mevrouw Kanhai 4GS2 tram 4 - 09:38  

Trein R’dam Centraal 10:06 spoor 8 (aankomst 
station Rijswijk 10:24) 
Bus 23 Station Rijswijk 10:28 (aankomst 10:36  

 Verzamelpunt om 10:30 bushalte Sammersweg* zie foto achterzijde) 
 
Verzamelen in de aula om  10:25 
Klas mevrouw Pasman 4GS6 tram 4 – 10:38 

Trein R’dam Centraal 11:06 spoor 8 (aankomst 
station Rijswijk 11:24) 
Bus 23 Station Rijswijk 11:28 (aankomst 11:36  

 Verzamelpunt om 11:30 bushalte Sammersweg* zie foto achterzijde) 
 
 
Verzamelen in de aula om  11:25 
Klas mevrouw Pasman 4GS1 tram 4 – 11:38 

Trein R’dam Centraal 12:06 spoor 8 (aankomst 
station Rijswijk 12:24) 
Bus 23 Station Rijswijk 12:28 (aankomst 12:36  

 Verzamelpunt om 12:30 bushalte Sammersweg* zie foto achterzijde) 
 
Laten we hopen dat het een leerzame en gezellige excursie wordt. Mocht er 
onverhoopt iets niet goed gaan met het vervoer, bel dan het volgende nummer 
(schooltelefoon) 06 4111 53 60. 
 
Mevrouw W. Kanhai, A. Pasman 



  Bushalte Sammersweg 
 
 
 

   Op de hoek van het kruispunt  
bij de Sammersweg 


