
 

 

 
Zwolle, 16 oktober 2018    
 
                          
Betreft: Veldwerk atheneum klas 1 
 
 
 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s) van de brugklasleerlingen van A1, 
 
 
Op maandag 29 oktober en dinsdag 30 oktober a.s. zijn er projectdagen voor de leerlingen van de  
onderbouw georganiseerd. De leerlingen van atheneum klas 1 gaan deze dagen actief aan de slag met 
een veldwerkproject voor het vak Mens en Natuur. 
 
We starten het project op maandag met een gastles door een voorlichter van Landschap Overijssel, 
http://www.landschapoverijssel.nl/wat-doet-lso. Aansluitend zullen de leerlingen op school een 
bijbehorende lesbrief uitwerken. 
 
Op dinsdag gaat uw kind een dag in de openlucht werken. Het is de bedoeling dat de leerlingen van 
A11 en A12 dan gedurende 2,5 uur veldwerkzaamheden verrichten. De werkzaamheden, in het kader 
van natuurbehoud, bestaan vooral uit het snoeien en zagen van heesters en bomen. 
 
Tijdens het veldwerk dragen de leerlingen een helm, werkhandschoenen en een veiligheidsbril. Dit is 
verplicht. Het Landschap Overijssel zorgt voor deze materialen.  
 
Aandachtspunten voor dinsdag 30 oktober: 
 

1. Uiterlijk 8.15 uur op school; de schooltas kan in het kluisje. Fietsinstructie van de begeleiders. 
2. Om 8.30 uur vertrek op de fiets vanaf het Meander College naar een plek bij de Vecht. Wilt u 

erop toezien dat de fiets van uw kind in goede staat is (o.a. verlichting)? 
3. De bodem van de uiterwaarden bij de Vecht is vaak erg nat. Het is noodzakelijk dat uw kind 

laarzen aan heeft met warme sokken en een extra broek en sokken meeneemt. 
4. Een flink lunchpakket is raadzaam.  
5. Rond 12.45 uur zijn we terug op school. De opdrachten worden dan in een lokaal afgerond en 

om 13.30 uur mogen de leerlingen naar huis.  
 
Naast begeleiding van school zijn er ook begeleiders van Landschap Overijssel aanwezig.  
Mocht u vragen hebben, kunt u contact opnemen via  mvandekamp@meandercollege.nl 
Wij verheugen ons op gezellige en bovenal leerzame dagen! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Maria van de Kamp (docent biologie: namens de sectie Mens en Natuur) 
Ronald Doornekamp (teamleider atheneum) 
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