
 
 

 

Aan de ouders/verzorgers van de aardrijkskundeleerlingen in 4 atheneum 

 

 

Bergen NH, 13 mei 2019 

 

Betreft: excursie aardrijkskunde 

Briefnummer: cp/aj/1819420  

 

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 

 

Op maandag 1 en dinsdag 2 juli 2019 gaan we met de leerlingen twee dagen aan de slag in het 

rivierengebied. Deze excursie sluit aan bij de examenstof voor het vak aardrijkskunde. Wij 

doen deze excursie samen met de docenten en aardrijkskundeleerlingen in 4 atheneum van het 

Huygens College in Heerhugowaard. 

 

Tijdens de excursie gaan we van de monding van de Rijn, Maas en Schelde via de Biesbosch 

stroomopwaarts richting de plek waar de Rijn Nederland binnenstroomt. Onderweg zullen wij 

op verschillen plekken kijken hoe het overheidsprogramma Ruimte voor de rivier in de 

praktijk vorm krijgt. Ook zullen wij een kort veldwerk uitvoeren. We overnachten in het 

NIVON-huis de Bosbeek in Bennekom. De volgende ochtend zullen wij een geografische 

wandeling maken door de Heelsumse en Renkumse beekdalen. De leerlingen bereiden zelf de 

punten voor en zullen deze aan elkaar presenteren. In een veldwerkboekje maken de 

leerlingen hun aantekeningen, die ze aan het eind van de dag omzetten in een verslag. 

 

De school betaalt de excursiekosten, maar vraagt u een bijdrage van 25 euro aan de 

verblijfskosten. Het bedrag dient vóór 14 juni 2019 te worden overgemaakt via het 

betalingssysteem WIS Collect. Over de betaling zult u via e-mail worden bericht. De 

leerlingen hebben wel wat zakgeld nodig om onderweg iets te eten of te drinken tijdens deze 

dagen. Ze maken zelf het avondeten, het ontbijt en een lunchpakket. Het is een 

veldwerkexcursie; daarin past geen luxe kleding. Elke leerling moet laarzen hebben en 

instapschoenen, plus een stevige jas en kleding die vies mag worden. De leerlingen krijgen 

tijdig een paklijst met daarop de benodigde zaken voor het verblijf in de Bosbeek. Tijdens de 

gehele excursie gelden de schoolregels.  

 

Wij hebben er zin in en kijken uit naar twee boeiende dagen! 

 

Met vriendelijke groet, 

namens de begeleiders  

 

Coen van Pruissen 

docent aardrijkskunde 

 


