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TERSCHELLING… 

beleef prachtige dagen op het mooiste Waddeneiland! 
 

Kosten: € 175,- per persoon 

Projectleiders: mevr. M. Kamphuis en de heer J. van Duijn   

 

Wil jij ook graag naar de parel van de Waddenzee?  
 

Op woensdagochtend 5 juli vertrekken we met 

de bus vanaf school naar Harlingen. Om 9.45 
uur vertrekken we op de veerboot naar West-

Terschelling. Daar staan huurfietsen voor ons 

klaar. Onze bagage wordt vanaf daar vervoerd 
naar onze verblijfplaats De Folkshegeskoalle, 

midden in het bos van Hoorn (ja, ook op 

Terschelling bestaat er een plaatsje met de 
naam Hoorn). 

 

Hier hebben wij 11 ruime tweepersoonskamers 

gehuurd met op iedere kamer een eigen douche 
en toilet. Het is dus ook de bedoeling dat je je in 

tweetallen opgeeft.  

 
Als het mooi weer is zal een bezoek aan het 

eindeloos brede strand van Terschelling niet 

ontbreken.  

 
Andere dingen die je kunt verwachten in ons 

programma: zwemmen in zwembad De Dôbe, 

levend Stratego, film kijken, spelletjes spelen en 
een quiz met mooie prijzen in onze privézaal 

boven onze slaapkamers. 

 
 

 

Aan de ouders/verzorgers en leerlingen van leerjaar 3  

Datum : Zaandam, 03-04-2017 

Kenmerk : SC/lk/U492-17 

Betreft : Schoolreis Terschelling 
 



 

 

 
 

De tweede dag zit ook boordevol leuke dingen, 

zoals een zeehondentocht met de Talisman, een 

speurtocht over het eiland, waardoor we 
Terschelling wat beter leren kennen en natuurlijk 

mag ook het dierengeluidenspel (in het donker) 

niet ontbreken en voor wie daar zin in heeft, 
behoort ook een bezoek aan een live optreden 

van Hessel & Tess tot de mogelijkheden.  

 

Ook op de derde dag maken we er, nadat we al 
onze spullen hebben klaargezet voor de 

bagagevervoer, weer een leuke tijd van. Op naar 

West Terschelling! Degene die wil winkelen kan 
even het pittoreske dorpje bezoeken, anderen 

kunnen even chillen op het Groene Strand!  

 
Dan weer richting Harlingen met de sneldienst 

van 15.30 uur, van waar we weer met de bus 

naar school worden gebracht. 

 
Lijkt dit je wat en weet jij al wie jouw 

kamergenootje kan / wil zijn? Geef je snel op, 

want vol is vol!   

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Margje Kamphuis en Joost van Duijn 

Projectleiders 

 

  



 

 

Mag uw zoon/dochter 3 dagen mee naar Terschelling? 

 
Met onderstaand strookje geeft u toestemming en tekent u voor betaling.  

 

Wilt u het strookje uiterlijk woensdag 19 april 2017 bij de mentor in laten 
leveren? U ontvangt daarna van ons de factuur.  

 

Wij verwachten dat veel leerlingen mee mogen en kunnen gaan. Voor de leerlingen 

die niet mee mogen of kunnen, is er een thuisprogramma op school. U mag ook de 
projectleider even bellen met de reden waarom u geen toestemming kunt geven. 

Misschien vinden we samen een oplossing om uw zoon of dochter toch mee te 

kunnen laten gaan? 
 

 

Kosten en betaling 
 

De kosten voor dit schoolreisje zijn € 175,- inclusief vervoer, overnachtingen, eten en 

drinken. Na aanmelding ontvangt u een factuur.  

 
Het is ook mogelijk om het totaalbedrag in drie termijnen te betalen.  

In dat geval moet de eerste termijn van € 75,- voor 1 mei 2017 betaald zijn, de 

tweede termijn van € 50,- voor 1 juni 2017 en de derde termijn van € 50,- voor 1 
juli 2017. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 DAGEN NAAR TERSCHELLING VAN 5 TOT EN MET 7 JULI 2017 

 Dit strookje a.u.b. inleveren vóór 19 april 2017 (bij de mentor)  

 

Naam ……………………………………………………………………………………………………… 

Mijn zoon/dochter ………………………………………………………. uit klas …………. 

gaat wel/niet mee naar Terschelling en heeft mijn toestemming. 

 

Ik betaal hiervoor het bedrag van 175,- euro. 

 

Handtekening ouder/verzorger ………………………………………    
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