
Excursies Ubbo Emmius
Sportparklaan

Mei 2020
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Algemene info excursies 
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• PowerPointpresentatie na te lezen op de website onder publicaties, locatie Sportparklaan
• Brief voor aanmelding excursies krijgen jullie straks mee!

• Altijd 1e en 2e keuze doorgeven + HANDTEKENING ouder(s)/verzorger(s).

• Alle prijzen zijn inclusief eten en entreegelden (indien anders vermeld)

• AANMELDFORMULIEREN: UITERLIJK VRIJDAG 13 september 15.00 UUR INLEVEREN 
BIJ JE MENTOR!!!
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Vragen & opmerkingen 
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ZEILTOCHT 
WADDENZEE

MEI 2020

https://youtu.be/27mB8verLK8


VERTREK MET AUTO’S NAAR HARLINGEN


Vertrek  8 uur vanaf de Sportparklaan. 
Aankomst bij de boot in Harlingen om 10 uur 



HAVEN HARLINGEN



KOOI EN KOMBUIS





TERSCHELLING





DROOGVALLEN WADDENZEE



ETEN AAN BOORD



WIND EN DE HAVEN



WINDKRACHT 5







ZEILTOCHT

De zeiltocht met de boot begint op maandag.

We proberen op het Wad te varen, naar een eiland te gaan en te 
wadlopen. 

Op de boot zijn een aantal activiteiten, waar we de schipper en zijn 
bemanning bij kunnen en moeten helpen.

Samen maken we ons eten en ruimen we na het eten op.

Per boot zijn een aantal slaapkamers, die verdelen we op de boot. 

(4 en 2 persoonskamers)

Op de boot verblijven 2 docenten



ZONSONDERGANG WADDENZEE



Wij hebben er zin in!!!



NORMANDIË

25 T/M 29 MEI 2020 



NORMANDIË 

•Invasiestranden

•Stadjes bezoeken

•Strandactiviteiten

•Musea

•Disneyland Parijs



NORMANDIË 

•36 leerlingen, 4 begeleiders

•donderdagnacht terugreis 
naar Stadskanaal

•Verblijf op een camping in een 
stacaravan

• Kosten ong. € 350,-- (inclusief 
verblijf, ontbijt, lunch, avondeten en 
alle entreegelden)



BERLIJN 
25 T/M 28 MEI 2020



BERLIJN 

•Verblijf in een hostel

•Openbaar vervoer

•Stadstour

•Uiteten

•Shoppen

•Musea & cultuur snuiven



BERLIJN

Kosten: 

•Ongeveer 325 euro



EXCURSIE ZONDER OVERNACHTING
26 T/M 28 MEI 2020

• kosten ong. 30 euro 

•Programma in en om school

• sportief, actief en cultureel 



VRAGEN?
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