
 

Zwolle, 21 juni 2022    
 
 
 
 
 
 
Betreft:  Excursie voor de vakken biologie en aardrijkskunde 
     voor leerlingen van atheneum klas 4 
 
 
Beste ouder/verzorger, 
 
Op dinsdag 5 juli neemt uw zoon of dochter deel aan de ecologie- en landschapsexcursie op 
Schiermonnikoog. Deelname aan deze excursie kost € 45,00. Hiervoor ontvangt u nog een 
factuur. Mochten er onoverkomelijke bezwaren zijn waardoor uw zoon of dochter niet zou 
kunnen deelnemen aan deze excursie, dan vragen we u zo spoedig mogelijk contact op te 
nemen met de teamleider de heer Doornekamp. Leerlingen die niet deelnemen aan de 
excursie, krijgen een vervangende opdracht op school. 

 
Het programma voor deze dag ziet er als volgt uit: 
6.45 uur   vertrek van leerlingen uit Nieuwleusen bij de GEBO-garage 
7.15 uur   vertrek met de bus vanaf het Meander College 
9.30 uur   vertrek met de boot uit Lauwersoog 
10.15 uur  aankomst op Schiermonnikoog (fietsen staan klaar op de pier) 
11.00 uur  excursie vanaf Bank van Banck o.l.v.  
       Nathan Brinkman (bi) en Marijke Barhorst (ak) 
13.30 uur  bezoek bunker (thema landschap en zeewering) en aansluitend lunch 
              (er is daar geen gelegenheid om eten te kopen) 
14.30 uur  uitwerken opdrachten  
15.00 uur   dorp bekijken  
16.00 uur  uiterlijke vertrektijd naar de boot, verzamelen bij VVV/toxbar, fiets inleveren 
16.30 uur  vertrek met de boot naar Lauwersoog 
17.15 uur  vertrek met de bus naar Zwolle 
19.15 uur  verwachte aankomsttijd in Zwolle bij het Meander College 
19.45 uur  verwachte aankomsttijd bij de GEBO-garage in Nieuwleusen 
 
 
Leerlingen moeten een verrekijker (bi), pen, papier, een fles water en een lunchpakket bij zich 
hebben. Verder adviseren wij de wadvogelapp te downloaden en eventueel wat zakgeld mee 
te nemen om in het dorp of op de boot iets van ‘avondeten’ te kopen. Met het oog op de 
fietstocht en diverse wandelingen is het raadzaam om goed schoeisel en weerafhankelijke 
kleding te dragen. Vergeet de zonnebrand niet! 
Er worden zowel voor aardrijkskunde als voor biologie diverse opdrachten gemaakt op 
locatie. De opdrachten voor biologie moeten op de boot ingeleverd worden bij meneer 
Haaksma. 
 



 
 

 

We attenderen op de eigen verantwoordelijkheid om zorgvuldig met de huurfiets om te gaan 
en om op tijd bij de afgesproken plaatsen aanwezig te zijn. Eventuele kosten die voortvloeien 
uit onzorgvuldig handelen buiten de afspraken om, komen voor rekening van de leerling. 
 
Wij verwachten dat de leerlingen een boeiende en leerzame dag zullen hebben. 
De begeleidende docenten zijn in geval van calamiteiten die dag bereikbaar op 
nummer 06-40257064.  
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Bert Haaksma, Marijke Sprang  (docenten biologie) 
Maik Roelofs en Chris Eilander (docenten aardrijkskunde) 
 


