Noordwijkerhout, 4 september 2018
Beste ouders en leerlingen,
Aanstaande dinsdag 18 september vertrekken wij met de 3 Mavo leerlingen naar Terschelling. Zoals
eerder vermeld zullen wij ons bezighouden met allerlei activiteiten onder begeleiding van onder
andere de organisatie MooiWeer.
Op Terschelling verblijven wij op camping Cnossen in West-Terschelling. Op deze camping is er voor
onze groep geen stroomvoorziening. Onder aan deze brief staan de contactgegevens waarop wij, in
geval van nood, te bereiken zijn. Onze maaltijden worden door de catering van de camping verzorgd.
Mochten er nog dieetwensen zijn dan kunt u dit aan ondergetekende doorgeven.
Op de camping overnachten de leerlingen in tenten. In deze grote tenten zullen al matjes aanwezig
zijn. Behalve de overige slaapspullen zijn er voor de verschillende activiteiten ook een aantal zaken
nodig. De paklijst hiervoor treft/treffen u/jullie als bijlage bij deze brief aan.
Dinsdagochtend vertrekken wij in alle vroegte om 6:45 uur vanaf school om op tijd de afvaart van de
veerboot naar Terschelling te halen. Omdat het enige tijd in beslag neemt om alle tassen in te laden
is het belangrijk dat iedereen ruim op tijd op school aanwezig is.
U/jullie zult/zullen begrijpen dat tijdens de excursie alle schoolregels van kracht zijn!
Vrijdag 21 september vertrekt de boot om 15:30 uur vanaf Terschelling naar Harlingen. We
verwachten omstreeks 20:00 uur terug te zijn in Noordwijkerhout.
Het belooft een fantastische week te worden!
Met vriendelijke groet namens het gehele begeleidingsteam,

Jasper Out
Teamleider Mavo

Contactgegevens op Terschelling:
Camping Cnossen
Hoofdweg 8
8881 HA West-Terschelling
Tel: 0562-442321
Dhr. J.M. Out
Tel: 06-52586420
Email: j.out@teylingen-college.nl
Bijlage: Paklijst

Paklijst:
-

Warme slaapzak

- Kussen
- Rugtas
- Genoeg kleding voor vier dagen waaronder sportieve kleding en warme trui/jas voor ’s avonds.
- Handdoeken
- Toiletartikelen (vergeet niet zonnebrand mee te nemen)
- DEET of een ander anti-insectenmiddel
- Goede schoenen om te wandelen
- Sportschoenen
- Schoenen voor het wadlopen (deze moeten bescherming bieden tegen schelpen en moeten
vies mogen worden)
- Een plastic tas voor vuile schoenen en eventuele vuile kleding
- Sokken en ondergoed
- Zaklamp
- Zwemkleding
- Regenkleding
- Vuilniszak
- Flesje water
- Eventueel snoep/chips/drinken
- Zakgeld voor het avond eten op de boot terug naar Harlingen.
-

Alles wat je verder nog kan bedenken

Het meenemen van kostbare (electronische) spullen is geheel op eigen risico.
Roken, het meenemen van alcohol en energiedranken en het gebruik van muziekboxen zijn niet
toegestaan gedurende de gehele excursie.

