
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

ACTIVITEITENDAGEN 
Donderdag 20 & vrijdag 21 oktober 2022 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

Programmaboekje 
3e klas 

 
 



 
 
Leren buiten de les 
 
Beste leerlingen en jullie ouder(s)/verzorger(s), 

 
We vinden het belangrijk dat je op het Boni niet alleen in de lessen leert, maar ook daarbuiten 

tijdens excursies of andere activiteiten. Daarom hebben we activiteitendagen op donderdag 21 

en vrijdag 22 oktober. Je gaat dan een ander programma volgen, dan je normaal volgens je 

lesrooster gewend bent. 

We willen een schoolgemeenschap zijn voor leerlingen en medewerkers waarin verschillende 

opvattingen, overtuigingen en temperamenten met elkaar samenwerken. Hierbij past een open 

venster dat uitkijkt op de wereld buiten de school. Wij trekken die wereld graag in, met een 

open vizier. Dat doen we in de les en we trekken de wereld letterlijk in tijdens de 

activiteitdagen. Tijdens deze weken willen we de verbinding maken tussen de lesstof en de 

wereld om ons heen. Onze visie is dat het leren buiten de les verrijkend is aan datgene dat in 

de les gebeurt én het is goed voor de onderlinge verbondenheid dat je in een andere setting 

met elkaar en met je docenten op stap bent.  

We zijn sinds 2009 UNESCO school en willen juist in deze week de activiteiten zoveel mogelijk 

laten aansluiten bij de thema’s van UNESCO. 

Vrede en mensenrechten: aandacht voor internationale verdragen voor mensenrechten en 

rechten van het kind, kritische reflectie op verantwoordelijkheden van burgers en 

mogelijkheden voor vreedzame oplossingen van conflicten.                         

Burgerschap: aandacht voor het bevorderen van actief burgerschap en sociale 

integratie.                                                                                                                                              

Intercultureel leren: het stimuleren van een respectvolle interculturele dialoog, met aandacht 

voor de eigen identiteit, en voor culturele, religieuze en etnische diversiteit op school en in de 

samenleving.                  

Duurzame ontwikkeling: aandacht voor duurzaamheid in economische, sociale en culturele 

aspecten van ontwikkeling en reflectie op de rol van de overheid en de eigen 

verantwoordelijkheid van de 

burger.                                                                                                                                                                                                     

 

In dit boekje vind je een beschrijving van het programma van deze activiteitendagen. Het 

programma is samengesteld dankzij de inzet van vele docenten. Ik wens jullie graag hele 

plezierige en leerzame dagen en daarna een hele fijne herfstvakantie. 

Hanneke Schreuder 

rector 

 

 
 
 
 
 
 

 



  3H1 3H2 3H3 3H4 3A1 

donderdag  08.30         Sportdag 

 09.00         Sportdag 

 09.30         Sportdag 

 10.00     
10.00-16.15 
uur Vught   Sportdag 

 10.30     
10.00-16.15 
uur Vught   Sportdag 

 11.00     

10.00-16.15 
uur Vught   Sportdag 

 11.30 

11.30-17.30 
uur Vught 

11.30-17.30 
uur Vught 

10.00-16.15 
uur Vught 

11.30-17.30 
uur Vught   

 12.00 

11.30-17.30 
uur Vught 

11.30-17.30 
uur Vught 

10.00-16.15 
uur Vught 

11.30-17.30 
uur Vught Theaterworkshop 

 12.30 

11.30-17.30 
uur Vught 

11.30-17.30 
uur Vught 

10.00-16.15 
uur Vught 

11.30-17.30 
uur Vught Theaterworkshop 

 13.00 

11.30-17.30 
uur Vught 

11.30-17.30 
uur Vught 

10.00-16.15 
uur Vught 

11.30-17.30 
uur Vught Theaterworkshop 

 13.30 

11.30-17.30 
uur Vught 

11.30-17.30 
uur Vught 

10.00-16.15 
uur Vught 

11.30-17.30 
uur Vught   

 14.00 

11.30-17.30 
uur Vught 

11.30-17.30 
uur Vught 

10.00-16.15 
uur Vught 

11.30-17.30 
uur Vught   

 14.30 

11.30-17.30 
uur Vught 

11.30-17.30 
uur Vught 

10.00-16.15 
uur Vught 

11.30-17.30 
uur Vught   

 15.00 

11.30-17.30 
uur Vught 

11.30-17.30 
uur Vught 

10.00-16.15 
uur Vught 

11.30-17.30 
uur Vught   

 15.30 

11.30-17.30 
uur Vught 

11.30-17.30 
uur Vught 

10.00-16.15 
uur Vught 

11.30-17.30 
uur Vught   

 16.00 

11.30-17.30 
uur Vught 

11.30-17.30 
uur Vught   

11.30-17.30 
uur Vught   

 16.30 

11.30-17.30 
uur Vught 

11.30-17.30 
uur Vught   

11.30-17.30 
uur Vught   

 17.00 

11.30-17.30 
uur Vught 

11.30-17.30 
uur Vught   

11.30-17.30 
uur Vught   

 
 
 
 
 



  3H1 3H2 3H3 3H4 3A1 

vrijdag 08.30 Sportdag Sportdag Sportdag Sportdag   

 09.00 Sportdag Sportdag Sportdag Sportdag   

 09.30 Sportdag Sportdag Sportdag Sportdag   

 10.00 Sportdag Sportdag Sportdag Sportdag   

 10.30 Sportdag Sportdag Sportdag Sportdag   

 11.00 Sportdag Sportdag Sportdag Sportdag   

 11.30         

11.30-17.30 uur 
Vught 

 12.00 

Theater-
workshop 

Theater-
workshop 

Theater-
workshop   

11.30-17.30 uur 
Vught 

 12.30 

Theater-
workshop 

Theater-
workshop 

Theater-
workshop   

11.30-17.30 uur 
Vught 

 13.00 

Theater-
workshop 

Theater-
workshop 

Theater-
workshop   

11.30-17.30 uur 
Vught 

 13.30       

Theater-
workshop 

11.30-17.30 uur 
Vught 

 14.00       

Theater-
workshop 

11.30-17.30 uur 
Vught 

 14.30       

Theater-
workshop 

11.30-17.30 uur 
Vught 

 15.00       

Theater-
workshop 

11.30-17.30 uur 
Vught 

 15.30         
11.30-17.30 uur 

Vught 

 16.00         

11.30-17.30 uur 
Vught 

 16.30         

11.30-17.30 uur 
Vught 

 17.00         

11.30-17.30 uur 
Vught 

 
 
 
 
 



  3A2 3A3 3A4 3GA 3G1 

donderdag  08.30 Sportdag   Sportdag   Sportdag 

 09.00 Sportdag   Sportdag   Sportdag 

 09.30 Sportdag   Sportdag   Sportdag 

 10.00 Sportdag 
10.00-16.15 uur 

Vught Sportdag 
10.00-16.15 uur 

Vught Sportdag 

 10.30 Sportdag 
10.00-16.15 uur 

Vught Sportdag 
10.00-16.15 uur 

Vught Sportdag 

 11.00 Sportdag 
10.00-16.15 uur 

Vught Sportdag 
10.00-16.15 uur 

Vught Sportdag 

 11.30   

10.00-16.15 uur 
Vught   

10.00-16.15 uur 
Vught   

 12.00 

Theater-
workshop 

10.00-16.15 uur 
Vught   

10.00-16.15 uur 
Vught   

 12.30 

Theater-
workshop 

10.00-16.15 uur 
Vught   

10.00-16.15 uur 
Vught   

 13.00 

Theater-
workshop 

10.00-16.15 uur 
Vught   

10.00-16.15 uur 
Vught   

 13.30   

10.00-16.15 uur 
Vught 

Theater-
workshop 

10.00-16.15 uur 
Vught 

Theater-
workshop 

 14.00   

10.00-16.15 uur 
Vught 

Theater-
workshop 

10.00-16.15 uur 
Vught 

Theater-
workshop 

 14.30   

10.00-16.15 uur 
Vught 

Theater-
workshop 

10.00-16.15 uur 
Vught 

Theater-
workshop 

 15.00   

10.00-16.15 uur 
Vught 

Theater-
workshop 

10.00-16.15 uur 
Vught 

Theater-
workshop 

 15.30   
10.00-16.15 uur 

Vught   
10.00-16.15 uur 

Vught   

 16.00   

10.00-16.15 uur 
Vught   

10.00-16.15 uur 
Vught   

 16.30           

 
 
 
 
 
 
 
 



  3A2 3A3 3A4 3GA 3G1 

vrijdag 08.30   Sportdag   Sportdag   

 09.00   Sportdag   Sportdag   

 09.30   Sportdag   Sportdag   

 10.00 

10.00-16.15 uur 
Vught Sportdag   Sportdag 

10.00-16.15 uur 
Vught 

 10.30 

10.00-16.15 uur 
Vught Sportdag   Sportdag 

10.00-16.15 uur 
Vught 

 11.00 

10.00-16.15 uur 
Vught Sportdag   Sportdag 

10.00-16.15 uur 
Vught 

 11.30 

10.00-16.15 uur 
Vught   

11.30-17.30 uur 
Vught   

10.00-16.15 uur 
Vught 

 12.00 

10.00-16.15 uur 
Vught   

11.30-17.30 uur 
Vught   

10.00-16.15 uur 
Vught 

 12.30 

10.00-16.15 uur 
Vught   

11.30-17.30 uur 
Vught   

10.00-16.15 uur 
Vught 

 13.00 

10.00-16.15 uur 
Vught   

11.30-17.30 uur 
Vught   

10.00-16.15 uur 
Vught 

 13.30 

10.00-16.15 uur 
Vught 

Theater-
workshop 

11.30-17.30 uur 
Vught 

Theater-
workshop 

10.00-16.15 uur 
Vught 

 14.00 

10.00-16.15 uur 
Vught 

Theater-
workshop 

11.30-17.30 uur 
Vught 

Theater-
workshop 

10.00-16.15 uur 
Vught 

 14.30 

10.00-16.15 uur 
Vught 

Theater-
workshop 

11.30-17.30 uur 
Vught 

Theater-
workshop 

10.00-16.15 uur 
Vught 

 15.00 

10.00-16.15 uur 
Vught 

Theater-
workshop 

11.30-17.30 uur 
Vught 

Theater-
workshop 

10.00-16.15 uur 
Vught 

 15.30 

10.00-16.15 uur 
Vught   

11.30-17.30 uur 
Vught   

10.00-16.15 uur 
Vught 

 16.00     

11.30-17.30 uur 
Vught     

 16.30     

11.30-17.30 uur 
Vught     

 17.00     

11.30-17.30 uur 
Vught     

 
 
 
 
 



 
 
Vught 

 
Kamp Vught is een historische plek in de Nederlandse geschiedenis. Als doorgangs- en 
concentratiekamp tijdens de Tweede Wereldoorlog. Interneringskamp voor de collaborateurs 
en oorlogsmisdadigers na de oorlog. Woonoord voor gezinnen van Molukse KNIL-militairen 
vanaf de jaren ’50. Museum en herinneringscentrum van de Nederlandse geschiedenis. En 
recent met regelmaat in het nieuws als zwaarbewaakte gevangenis.  
 
De excursie naar Kamp Vught voor alle 3de klassen bestaat uit drie onderdelen. Onder 
begeleiding van de docent geschiedenis maken de leerlingen eerst kennis met Kamp Vught aan 
de hand van een film en gesprek over de film.  
Daarna reizen we per bus naar het Nationaal Monument Kamp Vught voor een rondleiding op 
het voormalig kampterrein en brengen een bezoek aan onder andere barak 1B, de gasmaker en 
het kindergedenkteken.  
Daarna gaan we te voet naar het oorlogsmonument de Fusilladeplaats, de voormalige 
schietbaan waar 329 verzetsmensen doodgeschoten zijn. Deze excursie staat in het teken van 
een beladen geschiedenis, waarin politieke tegenstanders of anderszins ongewenste mensen 
op grond van etnische, religieuze of sociale kenmerken geïsoleerd, onderdrukt en gedood 
werden. 

 
Op beide dagen starten klassen in de ochtend (10:00) of aan het begin van de middag (11:30). 
Na het introductieprogramma zullen de mentorklassen per bus naar Vught reizen. Na de 
rondleiding en het bezoek zal de ochtendgroep waarschijnlijk rond 16:15 en de middaggroep 
rond 17:30 aankomen bij het Boni. Iedere mentorklas zal worden begeleid door twee docenten. 
Naast de docent geschiedenis, zal de mentor, coach of een collega aansluiten. 
 
Klassensindeling naar dag: 

Donderdagochtend 20 oktober 
10:00-16:15 

3H3 
3A3 
3GA 

Donderdagmiddag 20 oktober 
11:30-17:30 

3H1 
3H2 
3H4 

Vrijdagochtend 21 oktober 
10:00-16:15 

3A2 
3G1 

Vrijdagmiddag 21 oktober 
11:30-17:30 

3A1 
3A4 

 
 
Sportdag 

 
De 3e klas sportdag is donderdag of vrijdagochtend voor jullie klas. Kijk goed in het schema op 
welke dag jullie ingepland staan. 
Jullie kiezen zelf of je op deze sportdag gaat voetballen of hockeyen. Je geeft dit in je les bo 
door aan je eigen docent. 
We verzamelen om 8.45 uur op de sportvelden waar je altijd les hebt als je gaat voetballen. 
 



 
 
Als je kiest voor hockey verzamelen we om 8.45 uur bij Kampong (voor de kantine). Je mag je 
eigen hockeystick uiteraard meenemen. 
De sportdag is om 11 uur afgelopen. 
Doe uiteraard sportkleding aan die past bij de weersvoorspellingen en vergeet je flesje water 
niet. 
Sportieve groet en tot dan! 
 
 

Toneel 

Tijdens de activiteitendagen krijgen jullie een workshop van een acteur van theatergroep Aluin. 
Deze acteur duikt met jullie in de wereld van de vechtscènes. Hoe ziet een vechtscène eruit? 
Hoe wordt een vechtscène in beeld gebracht? En hoe zorg je ervoor dat een vechtscène er echt 
uitziet, zonder dat je elkaar echt raakt? Wat vraagt dit van de vechtersbaas? En wat wordt er 
verwacht van het slachtoffer?  Ga samen met de acteur op onderzoek uit en duik in de 
wondere wereld van de magie en verbeeldingskracht van theater! 

 
 
 


