
 

Beste ouders/verzorgers van onze leerlingen uit leerjaar 1, 
 
We zijn volop met de voorbereidingen van volgende week bezig; de reis naar 
Terschelling en het eilandenproject dat de leerlingen gaan doen op de dagen dat zij 
niet op Terschelling zijn. 
Het loopt gelukkig allemaal op rolletjes tot nu toe. 
Met deze brief wil ik u graag informeren wat naast de reis naar Terschelling nog meer 
op het programma staat volgende week. 
De mentor heeft het programma al van A tot Z met zijn/haar klas doorgenomen, in 
onderstaand schema ziet u wanneer uw zoon/dochter waar verwacht wordt en wat 
hij/zij gaat doen. 
 

Leerjaar 1 

Dag: Wat: Informatie:  

Zo. 25 sept t/m 
Woe. 28 sept 

Terschelling  
Groep 1A, 1B, 1C en 1D 

Zie het reis/thuisboekje  

Ma. 26 en di. 27 
sept.  

Groep 1E, 1F en 1G: 
Eilandenproject o.l.v. de 
vakgroep Kunst. 
Thema: Strandjutten 
Op maandag wordt er 
getekend, op dinsdag 
wordt een ruimtelijk 
object gemaakt 
 

10.30 uur: op school aanwezig 
1E lokaal A.1.17 
1F lokaal A.1.15 
1G lokaal A.1.04 
12.00 – 12.30 uur: pauze 
14.00 uur: naar huis 
Meenemen:  
Beide dagen lunch 
Di: (schoon) verpakkingsmaterialen (zie mail 
die alle leerlingen hebben ontvangen van de 
vakgroep kunst) 

 

Woe. 28 sept t/m 
Zat. 1 okt 

Terschelling  
Groep 1E, 1F en 1G 

Zie het reis/thuisboekje  

Do. 29 en vrij. 30 
sept.  

Groep 1A, 1B, 1C en 1D: 
Eilandenproject o.l.v. de 
vakgroep Kunst. 
Thema: Strandjutten 
Op donderdag wordt er 
getekend, op vrijdag 
wordt een ruimtelijk 
object gemaakt. 
 
 

10.30 uur: op school aanwezig 
1A lokaal A.1.17 
1B lokaal A.1.15 
1C lokaal A.1.04 
1D lokaal A1.05 
12.00 – 12.30 uur: pauze 
14.00 uur: naar huis 
Meenemen:  
Beide dagen lunch 
Vrij: (schoon) verpakkingsmaterialen (zie mail 
die alle leerlingen hebben ontvangen van de 
vakgroep kunst) 

 
 

 
Ik hoop dat ik u hiermee voldoende op de hoogte heb gebracht. 
Mocht u toch nog een vraag hebben, mail mij gerust op pmostert@usgym.nl 
 
We gaan er een geweldige week van maken met elkaar. 
 
Met vriendelijke groet, mede namens de organisatoren van de Terschellingreis en het 
Eilandenproject, 
 
Paula Mostert 
Conrector onderbouw USG 
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