
 

 

 
 
 
 
 
Aan de ouders/verzorgers van onze brugklasleerlingen 
 
Betreft:  Excursie Wildlands Emmen 
 
 
 
Zwolle, maart 2022 
 
 
Beste ouder/verzorger, 
 
In het kader van het vak biologie is er op 

 

woensdag 6 april een excursie naar Wildlands in Emmen.  

 
Tijdens deze excursie komen diverse onderdelen aan bod. Zo moeten leerlingen dieren 
observeren en informatie verzamelen over het dierenrijk. Op school wordt ter voorbereiding 
een aantal opdrachten besproken die in de dierentuin zullen worden uitgevoerd en zo krijgen 
de leerlingen een kijkje achter de schermen.  
 
Programma 
 
07.45 uur   mogelijkheid tot vertrek vanaf GEBO-garage in Nieuwleusen 
08.15 uur   verzamelen in het lokaal voor instructies voor deze excursie 
        M11     W31  mevr. Jongeneel en mevr. Ozinga         
        M12   W32  dhr. van der Kamp en mevr. Smirnova 
        MH11   W33  mevr. Dekker en mevr. Witte 
        MH12   W34  mevr. van de Kamp en mevr. Nijmeijer 
        HA11    W35  mevr. Helbers en dhr. Rook 
        HA12    W36  dhr. de Wit, dhr. van den Dool en mevr. Oostra 
        HA13    W37  dhr. van Dijk en dhr. van Tilburg 
        A11   Z34  mevr. Borghuis en mevr. ten Damme 
        A12    Z35  dhr. Oostra en mevr. van der Plas 
08.50 uur   vertrek per bus naar Wildlands  
10.00 uur   aankomst bij de dierentuin 
14.45 uur   verzamelen op de afgesproken plek 
15.00 uur   vertrek met de bus terug naar Zwolle 
16.00 uur   verwachte aankomst bij school 
16.30 uur   verwachte aankomst bij de GEBO-garage in Nieuwleusen 
 



 
Wat uw kind in ieder geval mee moet nemen: 
 

- telefoon om foto’s te maken 
- pen, potlood, papier  
- lunchpakket 
- regenkleding (indien nodig)  

 
Deelname aan deze excursie kost € 30,00. Voorafgaand aan de excursie ontvangt u een 
factuur.  
 
Mocht uw kind niet meekunnen met deze excursie, dan vragen wij u contact op te nemen 
met de desbetreffende teamleider. Mocht uw kind deze dag ziek zijn, wilt u dan zo vriendelijk 
zijn om vóór 08:00 uur te bellen met school om dit door te geven? 
 
In geval van nood op de dag zelf kunt u ons bereiken op het volgende nummer: 06-50569069. 
 
Wij hopen dat onze leerlingen een gezellige en leerzame dag zullen hebben! 
 
 
Met vriendelijke groet,  
mede namens alle begeleidende (vak)docenten, 
 
dhr. Harrold Hamberg (teamleider mavo) 
dhr. Gerard Kuper (teamleider havo) 
dhr. drs. Ronald Doornekamp (teamleider atheneum) 
 
 
 
 
 
 


