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Hilversum, juli 2022 

       

Betreft: Texelexcursie 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Het is een ware traditie: vroeg in het schooljaar met z’n allen op reis naar Texel! 

We maken de reis in twee groepen, ofwel van maandag 19 september tot en met woensdag 21 

september, ofwel van woensdag 21 september tot en met vrijdag 23 september. In het begin van 

het schooljaar zal bekend gemaakt worden wanneer welke klassen op excursie gaan.  

 

Het doel van deze excursie is tweeledig, namelijk: 

− ervaring opdoen met waarnemingen in de natuur en het uitvoeren van opdrachten voor 

diverse vakken 

− het beter leren kennen van de medeleerlingen, zodat na deze dagen een hechter 

klassenverband kan ontstaan. 

 

De excursie zal voorbereid en begeleid worden door de mentoren, leerlingen uit de bovenbouw 

en vakdocenten. 

Het programma op Texel bestaat grotendeels uit fietstochten met opdrachten op diverse locaties. 

In de lessen worden de leerlingen hierop voorbereid. 

 

• Een leerling kan slechts drie stuks bagage meenemen (een kleine weekendtas, een 

rugzakje en een slaapzak), omdat elke leerling zijn/haar bagage van en naar de boot moet 

vervoeren (hierbij moet ook op een trap gelopen worden). Voor de bagage worden labels 

uitgereikt. Deze labels moeten thuis aan de bagage vastgemaakt worden.  

• De leerlingen krijgen gedurende drie dagen op Texel een huurfiets.  

• De overnachtingen vinden plaats in kampeerboerderijen. 



• De kosten van deze excursie worden u via de schoolnota in rekening gebracht. 

• De dagen van de excursie zijn lesdagen, dit betekent dat iedere brugklasleerling met de 

excursie meegaat.  

 

Wilt u meer informatie over de excursie hebben, dan kunt u zich wenden tot de mentoren, de 

schoolleiding of de organisator, Robert Brouwer. Op de eerste ouderavond zult u ook over deze 

excursie worden geïnformeerd. 

 

Hartelijke groet,  

 

 

Véronique de Blocq van Scheltinga 

afdelingsmanager leerjaar 1 

e-mail: v.deblocqvanscheltinga@atscholen.nl 

 

Robert Brouwer 

organisator excursie Texel 

e-mail: r.brouwer@atscholen.nl 
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