DOE•DEN•HAAG
uitnodiging•voor•groep•8

Je bent leerling op de Groen van Prinstererschool en zit in groep 8. Inmiddels weet je
dat ‘Groen’ niet de voornaam is van de man waar jouw school naar genoemd is, maar
wie hij nu eigenlijk was...? Wanneer en hoe hij leefde? Waarom is jouw school naar hem
genoemd? Je snapt het: tijd voor een leuk uitje naar Den Haag!

Start:•ontdekkingstocht•‘Wie•is•Groen•van•Prinsterer?’
•
•
•
•

Jij en je klas maken een wandeltocht door het mooie centrum van Den Haag. Onderweg laat de gids je
kennismaken met Groen van Prinsterer én zijn echtgenote. Je ziet waar ze woonden, wat ze deden, ontdekt
hoe vreselijk rijk ze waren en wat ze met hun geld deden.
Ze leefden in een tijd zónder auto’s, maar mét veel arme mensen. In Den Haag komen de geschiedenislessen
die je kreeg ongemerkt tot leven.
Deze dag mag je een mobieltje meenemen (of een fototoestel natuurlijk). Leuk om plaatjes te schieten, maar
je hebt hem ook nodig voor de opdrachten die je onderweg krijgt.
De wandeling duurt ruim een uur.

Daarna:•bezoek•Tweede•Kamergebouw
•
•
•
•

Je krijgt een rondleiding. (Je spot hier vast een paar ministers en Kamerleden
in het wild...)
Dan volgt een politiek rollenspel. In groepjes werk je aan een oplossing voor
een probleem in ons land. Overtuig je klasgenoten ervan dat jouw aanpak de
beste is!
Je bent hier ongeveer 1,5 uur.
Hebben jullie tijd én vergadert de Tweede Kamer, dan kun je aansluitend nog
even op de tribune van de plenaire zaal gaan zitten (als er plaats is natuurlijk).

De excursie maakt je een stukje wijzer. Den Haag is gewoon mooi en het is natuurlijk leuk om een dag níet in de
klas op je stoel te zitten. Dit uitje zul je niet meer vergeten. (Fijn toch dat je op de Groen van Prinstererschool zit?)
Ik heb er zin in om met jullie op pad te gaan!
Tot ziens,
Tineke van der Waal
Bureau Groen
PS. Het uitje kost 15 euro per leerling (met een minimum van twintig leerlingen; begeleiders gratis).
Als je meester of juf meer wil weten, kan hij of zij bellen of mailen:

Tineke van der Waal, gids van Bureau Groen, leidt je door Den Haag en naar de Tweede Kamer.
Bureau Groen staat voor actualiteit, historie en inspiratie.
Bureau Groen • e info@bureau-groen.nl • m 06-51622262

