Zwolle, 3 september 2021

Aan:

De leerlingen van mavo 4 met aardrijkskunde in hun pakket
(ter informatie aan ouders en verzorgers)

Betreft: Fietsexcursie langs de IJssel

Beste leerlingen,
Voor vrijdag 10 september staat voor het vak aardrijkskunde een fietsexcursie op het programma.
Jullie hebben die dag dus geen lessen, maar doen ‘veldwerk’ langs de IJssel in de buurt van Zwolle.
Dit is ook één van de examenonderwerpen in mavo 4.
Aangezien we zelf in de buurt van de rivier de IJssel wonen en ook mogelijk in de toekomst met
wateroverlast te maken kunnen krijgen, lijkt het ons uitermate zinvol dat jullie eens zelf bij die rivier
poolshoogte gaan nemen. Verschillende onderdelen van het net afgeronde project ‘Ruimte voor de
Rivier’ zijn hier goed zichtbaar. Zaken die je zelf in het veld waarneemt, blijven altijd beter hangen dan
de theorie uit het boek. Bovendien is het ook leuk om op deze manier te leren.
Hoe ver fietsen en wanneer klaar?
Vanaf het startpunt bij de voormalige IJsselcentrale in Zwolle-Zuid is de fietstocht ongeveer 11
kilometer langs de IJssel. Tijdens de fietstocht maak je diverse stops, waar je opdrachten moet gaan
uitvoeren en foto’s moet maken. Het ingevulde opdrachtenblad lever je in als je het helemaal af hebt.
De exacte inleverdatum hiervan krijgen jullie nog te horen. Aan het einde van de route is er bij de
biologische schapenhouderij ‘De Vreugdenhoeve’ gelegenheid om onder het genot van een ijsje of
een drankje op kosten van de school de opdrachten verder uit te werken. Het is hierbij wel van belang
dat we als groep bij elkaar blijven op de voor ons gereserveerde plaatsen. Dit i.v.m. het
coronavirus. En voor de duidelijkheid: het is niet de bedoeling om hier op de speeltoestellen voor de
kleine kinderen te gaan zitten.
We verwachten rond 14:00 uur klaar te zijn en dan kunnen jullie op eigen gelegenheid naar huis
fietsen.
Met wie ga je de opdrachten uitvoeren?
Alle leerlingen werken in de groepjes die door de docent zijn samengesteld. Elk groepje levert
uiteindelijk 1 opdrachtenboekje en 1 fotocollage in.
Welke regels gelden er?
- Het is een gewone lesdag, waarbij je serieus werk levert.
- Je werkt goed samen binnen je groepje en houdt tijdens het fietsen afstand tot de andere groepjes.
- Je houdt je netjes aan de regels in het verkeer, zodat er geen onveilige situaties ontstaan.
- Bij slechte samenwerking binnen je groepje meld je dat aan je docent.

Hieronder kun je zien in welk groepje je zit. Het adres waar jullie verwacht worden is:
Restaurant Bennies
IJsselcentraleweg 6,
8015 PA Zwolle
Jullie worden hier om 9.00 uur verwacht.
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Damian van den Berg
Hugo Buist
Fenne Gjaltema
Wouter Honingh
Sam Kroes
Jens Nijmeijer
Maike Oude Vrielink
Norah van der Vegte
Anne Beekhof
Noud Boxma
Ben Gronewold
William Kragt
Daan Pieterman
Silbia Selles de Rouw

Julia van den Berg
Ilias Buitelaar
Wiktoria Grochowska
Moos Rusman
Yasha Meijer
Jorn van Wieren
Evi Habers
Myrte de Roo
Lieke Bos
Fabiënne van Dijk
Sarah Helmig
Lucas Logtenberg
Sem Rombouts
Luna Sloots

Myrthe Bonhof
Dagmar van Essen
Maurice van den Berg
Djordi Kommer
Inse Mulder
Tobias Parée
Azra Sagiroglu
Lieke Wolters
Thyma van den Berg
Jessica Ruissen
Noël ter Horst
d’Artagnan Merselina
Jeanine Dyjers
Nina Wissink

Lisa Bos
Pien Fledderus
Herjan van den Hoek
Dylan Konkelaar
Sven Mulder
Bastiaan Rijken
Anna Fleur Staalstra
Merel Ruitenberg
Linsey Hup
Christiaan Dymond
Daan Klomp
Stan Oosterhof
Rosa Selles de Rouw

Leerlingen die niet precies weten hoe ze het vertrekpunt kunnen vinden, kunnen met de docenten om
8.30 uur meefietsen vanaf school.
Wat moet je meenemen?
- Genoeg eten en drinken voor onderweg (fietsen kost veel energie).
- Een degelijke fiets met harde banden en eventueel gereedschap om je band te plakken.
- Aangepaste kleding bij het weer (dus als er regen wordt verwacht, regenkleding meenemen).
- Per groepje een lesboek meenemen.
- Pen, kleurpotloden.
- Je mobiele telefoon om het internet te kunnen raadplegen en om foto’s te maken.
Tot slot
We hopen van harte dat het die dag mooi weer is en dat we samen een leuke en leerzame fietstocht
kunnen maken. We hebben er alle vertrouwen in dat dit met jullie medewerking prima gaat lukken.
Alvast veel plezier gewenst!

Met vriendelijke groet,
meneer Eilander, meneer Sandee, meneer Roelofs en meneer Beens, begeleidende docenten
aardrijkskunde

De route

