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Geachte ouders/verzorgers, 
  
De leerlingen van de klassen K2C en K2D brengen op 22 juni in het kader van het vak 
Biologie een bezoek aan de Jagersplas. Ons project genaamd  “Waterland” heeft als doel 
om op een praktische, leuke en leerzame wijze bezig te zijn met biologie. 
  
Om 08.30 uur verzamelen de leerlingen in de Aula en vertrekken daarna samen met hun 
mentoren op de fiets naar de Jagersplas. Rond 13.00 uur zijn we klaar en fietsen we 
gezamenlijk naar school om in de middag op school de opdrachten uit te werken. 
  
Tijdens het bezoek maken de leerlingen verschillende opdrachten die te maken hebben met 
land, water of lucht. Denk bijvoorbeeld aan waterdiertjes vangen, vogels kijken of planten op 
naam brengen. De resultaten worden de volgende dag verder uitgewerkt en gepresenteerd. 
  
De leerlingen gaan per fiets van school naar de Jagersplas en weer terug naar school onder 
begeleiding van de docenten Biologie en de beide mentoren. Zou u er dus voor willen zorgen 
dat uw zoon/dochter op de fiets naar school komt deze dag. Ook is het fijn als er gepaste 
kleding wordt gedragen en alle leerlingen moeten zelf voor de hele dag eten en drinken en 
zonnebrand meenemen. 
 
Omdat de weersverwachting voor donderdag weer erg goed is kunnen we ons voorstellen 
dat de leerlingen even een duik willen nemen in het water. We kunnen hier wat tijd voor 
maken, er is ook toezicht van de docenten en extra begeleiders maar de leerlingen moeten 
wel de verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen veiligheid en die van de medeleerlingen. 
Als u niet wilt dat uw kind gaat zwemmen, meld u dit dan bij de mentor of op onderstaand 
mailadres. Als uw kind gaat zwemmen neemt hij/zij daarvoor natuurlijk zwemspullen mee. 
 
Wij hebben er zin in en hopen op een leerzame en zonnige dag.  
  
Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u contact opnemen met Mevrouw van der Lugt via 
e.vanderlugt@compaenvmbo.nl. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
 
De sectie Biologie. 
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