
          
          
 
  
 

Aan alle bovenbouw groepen van Hoornse basisscholen     
 
 
Vorig jaar vierde de Vereniging Oud Hoorn het honderdjarig bestaan met de “Held of 
Schurk” wandeling voor de groepen 7 en 8. Dertien scholen met in totaal 540 leerlingen 
deden mee.  
Vanwege het grote succes bieden we dit najaar wederom 4 spannende dagen over - en in 
Hoorn aan. Het thema is: 
 

“IK VERDIEN EEN STANDBEELD” 
 
 

Programma 

De kinderen lopen onder begeleiding van de school een vaste route door de binnenstad. 
Onderweg ontmoeten ze markante personages uit de geschiedenis van Hoorn. De verklede 
vertellers verhalen over hun belangrijke rol voor de stad, hun avonturen of uitvinding. De 
leerlingen bepalen wie van deze personen een standbeeld verdient.  
Voor de wandeling worden de groepen gesplitst in groepjes van maximaal  15 leerlingen. De 
school zorgt zelf voor extra begeleiding. De wandeling vindt plaats in de ochtend en duurt 
anderhalf uur. 
 
 
 

Wanneer 
Op 25 en 27 september, 2 en 4 oktober 2018. 

 
 
 
 
 
 

Aanmelden 
Het programma is geschikt voor de bovenbouw van het basisonderwijs. U kunt meerdere 
groepen aanmelden. De aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst verwerkt. Na 
aanmelding ontvangt u een mail met per groep de tijd en beginlocatie. 
 
Hartelijke groet en graag tot dan! 
 
 
Vereniging Oud Hoorn 
Werkgroep Educatie  



 

 
 

Aanmeldingsformulier 
 
 
 

Naam school            

Contactpersoon            

Groep             Aantal ll.’en     Groep             Aantal ll.’en    

Groep             Aantal ll.’en     Groep             Aantal ll.’en    

Datum 1e keuze  25 sept  –  27 sept  –  02 okt  –  04 okt      

Datum 2e keuze  25 sept  –  27 sept  –  02 okt  –  04 okt      

 
 

Versturen 
Deze uitnodiging is ook via de mail aan de scholen verzonden. Het ingevulde bestand stuurt u als 
bijlage in een mail aan j.drijfhout.1@kpnmail.nl  
 
 

Privacywetgeving 
Tijdens de wandelingen wordt soms gefilmd of gefotografeerd. Deze beelden kunnen op de website 
van Oud Hoorn gepubliceerd worden.  
Wij gaan akkoord met het maken en gebruiken van foto’s en filmbeelden van de kinderen en 
begeleiders. 
Ja   ⃝ 
Nee   ⃝ 
 
 

Vragen? 
Neemt u vooral contact op met J. Drijfhout, voorzitter werkgroep educatie Vereniging Oud Hoorn via 
j.drijfhout.1@kpnmail.nl.  
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