
 

 

 

 

 

 

Voor je ouders 
 

Informatie over ‘Weg met biologie!’ 
Dit schooljaar kunnen leerlingen met biologie een aantal keer op pad.  

Niet tijdens de les even naar buiten en vlug weer terug.  

Nee, hele zaterdagen, als we alle tijd hebben, kunnen zij mee op pad, onder het motto:  

‘Weg met Biologie’ De ene keer kijken we naar vogels, een andere keer naar planten,  

waterbeestjes of hagedissen. Maar altijd maken we een hoop plezier en genieten we  

van de natuur en het landschap.  

 

De excursies worden georganiseerd en begeleid door de biologiedocenten van 

het Calandlyceum. Soms is er ook een extra excursieleider bij, bijvoorbeeld  

een boswachter of iemand van een natuurclub (bv. de NJN). 

Onderweg stoppen we bijna nooit bij winkels, snackbars, cafés of restaurants.  

Deelnemers moeten dus zelf voldoende te eten en vooral ook te drinken  

meenemen.  

 

U leest deze brief omdat uw zoon/dochter graag mee wil met onderstaande excursie: 

 

Datum:    Zaterdag 13 april 

 

Wat gaan we doen?  We gaan reptielen zoeken op de Veluwe! We gaan er met personenauto’s 

naartoe. Vlakbij Kootwijk is een gebied waar veel slangen en hagedissen 

leven. We gaan ze opsporen, vangen, bekijken en weer vrijlaten.  

Misschien zien we ook nog een Edelhert of wilde zwijnen!  

      

Wat kost het?   Niets  

 

Hoe laat vertrekken we? We vertrekken stipt om 9.00 uur vanaf school. 

 

Hoe laat zijn we terug? Om ongeveer 17.00 uur komen we terug bij school. 

 

Wat moet je meenemen?  Wandelschoenen, plastic zak en potjes, warme kleren die vies mogen 

worden, lunchpakket en drinken, wat zakgeld, en eventueel regenkleding en  

een verrekijker. 

 

Onderstaand strookje in laten vullen en vóór vrijdag 12 april 15.00 uur inleveren bij je eigen  

biologiedocent(e) of bij de biologiedocent in lokaal 218. 

 

Ondergetekende, ouder/verzorger van ………………………………………………..…..klas ……….. 

geeft hierbij  toestemming dat hun kind op zaterdag 13 april meedoet aan de excursie in het kader van  

‘Weg met biologie’. 

 

In noodgevallen zijn wij te bereiken onder telefoonnummer:……………………….………………….. 

Wij willen graag helpen en gaan met de eigen auto mee en kunnen …  extra leerlingen vervoeren.     Ja / nee 

 

Ondergetekende is bekend met de schriftelijke informatie over de excursie. 

 

                                                                                             Amsterdam,  ………………… 

Handtekening ouder/verzorger                  

 


