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Geachte heer

Met deze brief bevestig ik de gastles op uw school en een rondleiding in/om het
projectqebied Geertruidapolder / Scherpenissepolder. Deelnemers zijn de
leerlingen van groepen 7 en 8 van uw school, in totaal 16 kinderen.

Het volgende is voor u geregeld:
De les in de klas wordt gegeven op 19 mei vanaf 8.45 uur. De rondleiding vindt
plaats in de buurt van het projectgebied. Vertrek op de fiets vanaf de school rond
9.30 uur. Mevrouw geeft de les in de klas. De leerlingen en
begeleiders krijgen een drankje aangeboden bij Paviljoen de Zeester. De heer
Peter den Otter van projectbureau Zeeweringen geeft uitleg op locatie.

Wij hanteren de volgende regels:
De zorg voor voldoende begeleiding van de leerlingen ligt bij de school. Om
de veiligheid van de leerlingen te waarborgen stelt projectbureau
Zeeweringen begeleiding van 1 volwassene op 6 kinderen als minimum
voorwaarde, voor uw school rekenen we derhalve op 3 begeleiders. Dit geldt
voor het te reizen traject tussen school en projectgebied alsmede voor het
verblijf binnen dit projectqebied. Wordt aan deze voorwaarde niet voldaan
dan kan de gastdocent het bezoek aan de dijk te allen tijde annuleren;

• Als de leerlingen het projectgebied betreden, dienen zij veiligheidshesjes te
dragen. Deze worden verstrekt door het projectbureau. De groep moet bij
elkaar blijven en leerlingen mogen niet zelfstandig over het projectterrein
lopen;
De school zorgt tijdens de excursie voor een EHBO-doos.

• Wij adviseren om de kinderen laarzen te laten dragen en bij regenachtig weer
regenkleding.
Het is verboden om zonder toestemming materieel en materiaal aan te raken,
met stenen of andere voorwerpen te gooien. Als regel geldt: nergens
aankomen, alleen kijken.
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'e VeGasties en rondleiding Geertruida- en Scherpeniss

Als u nog vragen of opmerkingen heeft, dan kunt u contact opnemen
nl).

Met vriendelijke groet,
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