
Zwolle, 2 juni 2022  

 

Betreft:  fietsexcursie op vrijdag 17 juni 2022 voor havo 

4 met aardrijkskunde   

 

Beste leerlingen, 

Vrijdag 17 juni 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.  

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 stukken die ‘ruimte voor de rivier’ bieden zijn goed te zien 

nu. Zaken die je zelf in het veld waarneemt, blijven altijd beter hangen dan de theorie uit het boek. 

Bovendien is het waarschijnlijk ook leuker om op deze manier te leren. 

Hoe ver fietsen en wanneer klaar? 

Op de vrijdag zal je vanaf het startpunt bij de IJsselcentrale in Zwolle-Zuid ongeveer 11 kilometer 

langs de IJssel gaan fietsen. Tijdens je fietstocht maak je diverse stops, waar je opdrachten moet gaan 

uitvoeren. Het ingevulde opdrachtenblad lever je aan het einde van de fietstocht, bij de 

‘Vreugdehoeve’, in bij je aardrijkskundedocent. We verwachten tussen 12:00 en 13:00 uur de 

excursie af te ronden.  

de groene groepen zijn om 8:55 uur aanwezig bij de IJsselcentrale 

de oranje groepen zijn om 9:30 uur aanwezig bij de IJsselcentrale 

Met wie ga je de opdrachten uitvoeren? 

Groep Namen Vertrek vanaf de IJsselcentrale 

1 Nynke, Isa, Bethenie, Ella, Daniek  9:00 uur 

2 Rosa, Noa, Ramon, Ouarda 9:05 uur 

3 Mike, Halle, Stijn 9:10 uur 

4 Seth, Berry, Luc, Eline  9:15 uur 

5 Floortje, Jona, Chloë, Leroy 9:20 uur  

6 Lotte, Maroucha, Merle, Alessia, Marijke  9:25 uur 

7 Thom, Bram, Davy, Sam 9:30 uur  

8 Nienke, Lotta, Sanne, Esmée, Lies-Anne 9:35 uur 

9 Floortje, Julia, Lisanne, Myrthe, Hannah 9:40 uur  

10 Meike, Sophie, Eline, Joni 9:45 uur 

11 Viyen, Isabelle, Arwen, 9:50 uur 

12 Jens, Pim, Vincent, Jeroen 9:55 uur 

13 Laura, Joanne, Bart, Dee Dee 10:00 uur 

14 Kyara, Allard, Indy, Joerie, Kyle  10:05 uur 



Welke regels gelden er? 
 
- Het is in principe gewoon een lesdag, waarbij je serieus werk levert. 

- Je werkt samen binnen je groepje en houdt afstand tot de andere groepen. 

- 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. 

 

Wat moet je mee/wat zijn de kosten? 

- 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 (krijg je van de docent bij de IJsselcentrale). 

- Pen, kleurpotloden. 

- Je mobiele telefoon om het internet te kunnen raadplegen. 
 
- Neem wat geld mee om bv bij de Vreugdehoeve een ijsje te kunnen kopen (één consumptie 

op kosten van de school). 
 
 

Tot slot 

We hopen van harte dat het die dag mooi weer is en dat 

we samen een leerzame fietstocht kunnen maken. We 

vertrouwen er op dat dit met jullie medewerking prima 

gaat lukken. Veel plezier! 

Meneer Eilander 
Meneer Roelofs 
Meneer Sandee 
Meneer de Weerd  
 

Bijlage: route fietstocht  

 



 


