Zwolle, 4 oktober 2019

Betreft: Romereis voor ouders/verzorgers

Geachte ouder/verzorger,
Klassieke vorming is een belangrijk onderdeel van het gymnasiaal onderwijs. Het Gymnasium
Celeanum wil leerlingen laten zien dat onze beschaving wortels heeft in de klassieke cultuur.
Hiervoor bieden we de leerlingen verschillende extra programma's aan. Wij vinden het
belangrijk ook ouders/verzorgers hierin te laten delen.
In dit kader is in 2016, 2018 en 2019 een zesdaagse Romereis voor ouders/verzorgers
georganiseerd. Wellicht heeft u hierover gelezen of gehoord. Deze reizen zijn zeer goed
ontvangen. Reden om de reis ook dit schooljaar aan te bieden. Deze cultuurhistorische reis volgt
globaal het programma van de Romereis van de leerlingen. Highlights als het Vaticaan Museum,
het piazza Navona, het Colosseum en San Clemente staan zeker op het programma. Daarnaast
zullen o.a. ook de Domus Aurea en de Necropolis worden bezocht. Onder leiding van een gids
ontdekt u, veelal te voet, het prachtige Rome. U kunt uw ervaringen met uw zoon of dochter
delen en een beter beeld krijgen van de belevenissen van uw kind.
Het reisgezelschap bestond voorgaande jaren uit ouders/verzorgers uit alle leerjaren.
Ouders/verzorgers met kinderen in de onderbouw gebruikten de reis als voorbereiding op de
Romereis van hun kind(eren) en andere ouders wilden Rome zelf ervaren na de enthousiaste
verhalen van hun kinderen of omdat het al jaren op hun lijstje stond.
De organisatie van de reis is opnieuw in handen van Piet den Otter en Jeanette van Saaze, ouders
van (oud)-leerlingen van het Gymnasium Celeanum. Beiden zijn meerdere keren mee geweest
met de reis van de leerlingen, zowel als gids en als begeleider. De voorgenomen reisperiode is
eind april 2020.
Voor meer informatie, vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met Jeanette van Saaze
door een mail te sturen naar RomereisCeleanum@gmail.com. Bij voldoende belangstelling zal
een informatie-avond worden georganiseerd waarbij het programma wordt toegelicht. Ook
zullen dan vragen worden beantwoord en wordt geïnventariseerd wat aanvullende wensen zijn.
Ook zal in gezamenlijkheid worden gekeken naar de meest geschikte reisperiode. Uiteraard
verplicht u zich tot niets als u deelneemt aan de informatie-avond. Als u dat wilt, kan Jeannette
van Saaze u ook in contact brengen met een van de eerdere deelnemers.
Met vriendelijke groet,
Dhr. drs. K. (Koos) Nieuwland
rector a.i.

