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Bezoek Observeum (Volkssterrenwacht) Burgum voor de leerlingen 

van klas 1 en hun ouders/verzorgers 

 

Enkele weken geleden konden we in Friesland een 

maansverduistering bewonderen. Om meer van de planeten en de 

sterrenhemel te zien zijn we op vrijdag 1 maart a.s. welkom in het 

Observeum van Burgum. Dit is de nieuwe naam voor de 

Volkssterenwacht Burgum. 

 

Alle leerlingen hebben aangegeven, dat ze graag mee zouden willen. 

Uiteraard kunnen ouders/pakes en beppes ook mee. We hebben met 

de mensen van het Observeum afgesproken, dat we er om 19.00 uur 

zullen zijn. We krijgen een rondleiding, waarna we de telescoopkoepel 

in gaan. We rekenen uiteraard op een onbewolkte lucht en een 

prachtige sterrenhemel. Mocht het vrijdagavond bewolkt zijn, dan 

volgen we het programma in het digitale planetarium. 

 

Naast veel plezier rekenen we ook op een heel leerzame avond. 

 

R. Zondervan en R. de Vries 

 

 

Meer over de excursie en het Observeum: 

https://www.geographixs.com/observeum-burgum.html 

 

 

 

 

Wie:   leerlingen van klas 1. 

Wat: bezoek aan Observeum (Volkssterrenwacht) 

Burgum 

Wanneer:  vrijdag 1 maart a.s. 

Hoe laat:  we vertrekken om 18.15 uur vanaf school* en 

zijn dan om ongeveer 19.00 uur in de 

sterrenwacht. 

Terug: afhankelijk van de bewolking duurt het 

programma tot ongeveer 21.00 uur. In dat geval 

zijn we rond 21.45 uur weer bij school 

 

Kosten: geen**  

 

Begeleiding:  dhr R. Zondervan en dhr R. de Vries 

Vervoer:  dhr R. Zondervan en dhr R. de Vries 

 

* Leerlingen uit St. Anne bij school; de overige leerlingen kunnen 

desgewenst van huis worden opgepikt. Na afloop worden de 

leerlingen ook weer thuis of bij school gebracht. 

** Voor onze leerlingen is de toegang gratis. Volwassenen met een 

museumkaart hebben eveneens gratis toegang.  

Anders is de toegang 5 euro. 

 

Neem in geval van vragen/nadere informatie gerust even contact op 

met: 

Rinze de Vries: 058-8801650 (school) of 058-2562376 (thuis) of: 

rvries@pj.nl 
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