Introdagen 1e jaars

Terschelling

Voor het eerst gaan we dit jaar direkt aan het begin van het schooljaar (2 september) op Intro. Samen met Stayokay zijn we op zoek gegaan naar een mooie en leuke
locatie op met ruim 100 eerstejaars een leuke intro te hebben. We zijn uitgekomen
op Terschelling. Hier zullen we 2 nachten verblijven samen met een deel van het
docententeam.
Deze dagen zijn voor iedereen verplicht, het maakt tenslotte deel uit van je opleiding. Over de kosten hoef je je niet druk te maken. De verblijfskosten betaald de
school behalve je zakgeld natuurlijk.
We reizen met het OV. vertrekpunten Amsterdam of Alkmaar.
Uitgebreide info over vertrek etc. volgt later via mail.

Programma 3-daagse intro
DAG 1
Met de boot van Harlingen naar
Terschelling
In de ochtend kom je aan met de
boot op Terschelling. Nadat de fietsen
zijn opgehaald en de bagage naar het
hostel wordt gebracht, fiets je langs de
Waddenzee naar Stayokay Terschelling.
Hier worden de leerlingen naar hun kamers gewezen waar ze zelf hun bed op
mogen maken. Het hostel ligt bovenop
een duin en kijkt uit over baai Dellewal,
de enige natuurlijke baai van Nederland.
‘s Middags komen de instructeurs
van MooiWeer naar het hostel voor
een avontuurlijke GPS tocht over het

eiland (wandelend of per fiets). In zo’n
anderhalf uur ontdekken de leerlingen
een deel van het eiland en moeten ze
in groepsverband opdrachten oplossen.
Na de GPS tocht verzamelt iedereen
weer bij Stayokay en wordt er ‘s avonds
een barbecue gehouden op het terras.
Na de barbecue stapt iedereen
‘s avonds weer op de fiets naar het
strand waar de instructeurs van MooiWeer klaar staan met een kampvuur.
Hier horen natuurlijk marshmallows en
limonade bij (en aan de leraren wordt
ook gedacht).

DAG 2
Jutten of wadlopen?
Welke keuze maak je?
De gevarieerde natuur van Terschelling
biedt vele mogelijkheden. Kies je ervoor
om het Wad te ontdekken tijdens een
excursie met een gids of ga je liever met
de boswachter het natuurgebied de
Noordsvaarder ontdekken? Een steentje bijdragen aan deze mooie natuur doe
je door samen met stichting de Milieujutter op pad te gaan om het Noordzeestrand op te ruimen!
‘s Middags lekker knallen op het Noordzeestrand! In de middag zoek je met
de groep een lekker plekje in het duin
of op het strand om de lunchpakketjes

op te eten. Daarna vervolgen je jullie
weg naar het Noordzeestrand waar de
instructeurs van MooiWeer klaar staan
met powerkites. Met deze grote vliegers
ontdek je pas echt hoe krachtig de wind
kan zijn! Na een hele dag buiten laad
je weer op met een gezonde maaltijd.
Stayokay serveert een 3-gangen dinerbuffet voor je. Soep, brood, salades,
warme hoofdgerechten en natuurlijk een
dessert maken het buffet compleet. Met
verschillende dieetwensen is altijd rekening te houden.

DAG 3
Nog even genieten van de laatste dag
De volgende morgen staat er weer een
lekker ontbijt klaar en kan iedereen ook
weer zijn eigen lunchpakket klaarmaken.
Na het uitchecken fietsen jullie weer
richting West waar de fietsen weer ingeleverd worden bij de haven. De ba-

gage wordt van het hostel weer naar de
haven gebracht.
Hierna is er nog even tijd om het dorp in
te gaan, souvenirs te kopen of nog even
een rondje te lopen over het Groene
strand voordat jullie weer met de boot
naar Harlingen vertrekken.

Voor vragen kan je altijd mailen met:
Nicole Reijnen - n.reijnen@ma-web.nl
George Klene - g.klene@ma-web.nl
Ineke goedhart - i.Goedhart@ma-web.nl

