
 

 

www.celeanum.nl 

Zwolle, 3 september 2021 

 

Betreft: Excursie naar Xanten 

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen van klas 3, 

 

Vrijdag 10 september gaan we de hele dag op excursie naar Xanten, Duitsland (paspoort/ID 

mee!). Xanten ligt net over de grens in Duitsland en is een klein Middeleeuws plaatsje, het decor 

van de mythes rond het Nibelungenlied. Voor Duits gaan de leerlingen een stadswandeling 

maken in het stadje.  

 

Vroeger lag in Xanten een Romeins legerkamp. In het Archeologisch Park Xanten en het 

bijbehorende museum zul je daar meer over te weten komen. In het museum krijgen we een 

rondleiding en in het park doe je een puzzeltocht. In de lessen Latijn is over dit Romeinse 

legerkamp verteld. Je maakt met je Latijngroepje een stadswandeling in Xanten. Per groepje 

krijg je na vertrek uit het park een kaartje van de stad en een beschrijving in het Duits van de 

stadswandeling A of B. Wanderung A begint bij de Molen (op het kaartje 15 Mühle) en 

Wanderung B begint bij de Klever poort (op het kaartje 16 Klever Tor). 

 

Aan het einde van de middag gaan we bij mooi weer met z'n allen naar een recreatieplas. Hier 

kun je waterfietsen en fluisterbootjes huren. Let op: het is niet toegestaan om zeilboten te 

huren. Het meertje is niet echt een zwemplas; je mag alleen zwemmen in het kleine afgezette 

stuk voor het terras; je mag dus niet verder het meer op zwemmen. Bij de plas kun je hier 

desgewenst patat en andere snacks kopen. Zorg in ieder geval voor voldoende eten en drinken 

voor de hele dag of neem anders voldoende geld daarvoor mee. In Xanten zelf is bijvoorbeeld 

een ijscotent op het centrale plein, waar ze erg lekker ijs verkopen. 

 

Voor de rondleiding door het museum en de stadswandeling zijn de klassen bij Latijn in groepen 

verdeeld. In de bijlage zie je in welke groep je zit. Er mag niet geruild worden. De uitwerkingen 

van Latijn lever je met jullie namen en klas aan het eind van de dag in bij je begeleidende docent.  

 

Aandachtspunten: 

- Zorg ervoor dat je uiterlijk 08.15 uur in de bus zit en naar de wc bent geweest. De bus wacht 

niet! 

- Om 14.15 uur verzamelen we bij het museum en lopen gezamenlijk naar het stadje Xanten 

(let op: dit kan een andere ingang zijn dan we binnen zijn gekomen). 

- Maak goede afspraken met je ouder(s)/verzorger(s) hoe je na de excursie weer thuis komt. 

Word je gehaald? Spreek dan af dat je 30 minuten voor aankomst even appt/belt, zodat 

niemand lang hoeft te wachten. 

- Geen muziekboxjes mee. Oortjes kunnen uiteraard wel. 

- In de bus mag geen kruimelig eten worden genuttigd zoals chips, koekjes etc. 

- Let op! In het museum en op de andere locaties waar je naar binnen kan, is een medisch 

mondkapje verplicht. 
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Wat moet je meenemen? 

- Geldig paspoort of identiteitskaart. 

- Je krijgt van school een medisch mondkapje (FFP2). Dit mondkapje is in Duitsland verplicht.  

- Voor in de bus kan je een gewoon mondkapje meenemen.  

- Een pen of potlood om je opdrachten te maken. 

- Voldoende eten en drinken of zakgeld voor de hele dag (dus ook voor het avondeten). 

- Bij regen: paraplu of regenkleding, want je loopt veel buiten. 

- Eventueel zwemkleding en handdoek, als het weer het toelaat kun je bij de recreatieplas 

zwemmen (zeer beperkt) of een waterfiets/bootje huren (maar geen zeilboot) 

- Eventueel een bal. In het Archeologisch park en in Xanten zelf mag je niet voetballen, maar 

aan het eind van de stadswandeling is een mooi grasveld waar dat wel kan. 

 
Programma: 

Tijd Activiteit 

8.15 uur Instappen 

8.30 uur Vertrek Zoom 

10.30 - 11.00 uur Aankomst Xanten 

11.00 - 12.00 uur Museumbezoek groep A, indeling zie 

bijlage I 

Speurtocht park groep B, indeling 

zie bijlage I 

 

12.15 - 13.15 uur Museumbezoek groep B, 12.00 uur 

voor de ingang museum 

 Speurtocht park groep A 

13.15 - 14.15 uur Afronden speurtocht park groep A en B. Eindigen bij het museum 

14.15 - 14.30 uur Wandeling naar Xanten 

14.30 - 16.00 uur Stadswandeling Xanten, eindigen bij Klever Tor 

16.00 - 18.00 uur Met de bus naar de recreatieplas, eten, ontspannen 

18.00 uur Vertrek 

ca. 20:00 - 20.30 uur Aankomst Zoom 

 

Namens de secties Klassieke Talen en Duits, 

 

Mw E. Nortier      Mw. E.H. Nuninga 

docent Klassieke Talen     docent Klassieke Talen 

(06 - 141 41 148)     (06 - 400 62 738) 

 

 

 

 



 

 

www.celeanum.nl 

Bijlage I: Indeling museumgroepen en begeleiders 

 

Rondleiding: 

Museumgroep A 11.00 - 12.00 uur  

Museumgroep B 12.15 - 13.15 uur, 12.00 uur voor de ingang museum 

 

In het museum wordt de groep verdeeld in 4 x 15 personen. Per groep gaat 1 begeleider mee 

van het Celeanum en een Nederlands sprekende gids van het museum. 

 

Jassen en tassen moeten beneden in het museum worden opgeborgen. LET OP: er mag 

absoluut niet geschreeuwd en gerend worden in het museum; ook niet beneden in de 

garderobe. De mensen van het museum zijn daar terecht erg streng in. Wij zijn immers niet de 

enige gasten; heb respect voor de andere bezoekers en gedraag je netjes. 

 

Museum groep A: klas 3A en 3B  

Museum groep B: klas 3C en 3D 

 

 

 


