
 
 
Aan de ouders van de leerlingen in klas 2 
 
Betreft: informatie over de werkweek naar Texel. 
 
Bloemendaal, 7 september 2022 
 
 
Beste ouder(s) / verzorger(s), beste leerling van klas 2, 
 
Afgelopen dinsdagavond hebben wij tijdens de ouderavond een filmpje laten zien over de 

werkweek naar Texel komende week. Zoals eerder aangekondigd, ontvangt u hierbij een 

aantal praktische gegevens: 

1. Adres park 

2. Meeneemlijst 

3. Gedragsafspraken 

4. Coronamaatregelen 

 
Het adres: 
Kustpark Texel 
Schumakersweg 3 
1796 NM De Koog 
E-mail: info@roompot.nl 
 
Wij zijn mobiel bereikbaar: 
 
06 46 09 11 62 (Tom Puts)  
06 44 49 42 89 (Karin Prudon) 
 
Op maandag 12 september worden de leerlingen vanaf 10.30 uur bij het Kennemer 
Sportcenter  IJsbaan laan 4A , 2024 AV Haarlem verwacht. 
We vertrekken rond 11.00 uur. Op vrijdag 16 september zijn we naar verwachting rond 14.00 
uur weer terug bij het Kennemer Sportcenter.  Op de website komt vanaf 12.00 uur de 
verwachte aankomsttijd te staan. 
 
Wilt u belangrijke medische gegevens (allergie, dieet, onmisbare medicijnen) per mail 
doorgeven aan: k.prudon@hartenlustschool.nl 

 
De collega’s die meegaan zijn: 
Barbara Kildsen 
Hans Thijssen 
Fred Raps 
Annemarie Delis 
Ellen Langeler 
Dana Jansen 

Karin Prudon 
Tom Puts 
Janno van der Eem 
Saskia Exposito 
Wilma van Dijk 
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Meeneemlijst: 
 

• Koffer/tas met alle kleding, schoenen etc. De koffer gaat in de laadruimte van de bus. 

• Rugtas/tas met lunchpakket drinken en zwemspullen (we gaan bij aankomst meteen 
zwemmen) 

• Dichte schoenen voor op de fiets. Geen slippers! 

• Eén boodschappentas per chalet (spreek af met je groepje) met daarin zaken als 
lucifers, suiker, zout, peper,  pindakaas, stroop, jam, boterhamzakjes, wc papier, 
afwasmiddel e.d.  Dan hoef je deze artikelen al niet meer te kopen van je 
huishoudbudget  
Kaarsen zijn beslist niet toegestaan!  
In de tas ook avondeten voor de eerste dag. (Spreek af met je groepje)  Géén 
bederfelijke waren meenemen!  
Je hebt maandag geen tijd om boodschappen te doen!  

• Kopie van je zorgpas  

• Handdoek en badhanddoek. 

• Theedoek, vaatdoekje.   

• Regenpak. Is misschien nodig!!! 

• Zwemspullen. 

• Leesvoer, spelletjes. 

• Zaklantaarn. 

• Pen, potlood, schaar, plakstift/ plakband (je etui beeldende vorming) 

• Pyjama. 

• Knuffel(s) en/of foto van een geliefde  
(vader, moeder, broer, zus, favo leraar). 

• Zakgeld (niet meer dan ± 25 euro). 

• Indien mogelijk: een digitale fotocamera per huisje (voor het creatieve programma én 
voor leuke herinneringen) + kabeltje om de foto’s over te brengen naar de computer.  

 
Belangrijk: Zorg ervoor dat de eigen bagage makkelijk te dragen is. Je moet soms een 
heel stuk lopen met je bagage. De boodschappentas gaat mee in de aparte bagagebus.  

  



Gedragsafspraken:  
 

• Het is bij ons op school verboden te roken. Dit geldt ook tijdens de werkweek. Ook het bij 
je hebben van (e-) rookwaren mag niet. 

• Het bij je hebben en/ of gebruiken van alcoholhoudende dranken of drugs is absoluut 
verboden. 

• Het drinken van energydrank is deze week niet toegestaan. 

• Het meenemen van een mobiele telefoon, tablet enz. is deze week niet toegestaan.  
De docenten zijn mobiel bereikbaar (06 46 09 11 62 (Tom Puts)  
06 44494289 (Karin Prudon) 

• Schade die door leerlingen van de school ontstaat, moet gelijk gemeld worden. Ieder lid 
van de groep kan aansprakelijk gesteld worden voor toegebrachte schade. 

• Een ieder neemt deel aan de noodzakelijke corveewerkzaamheden (motto: vele handen 
maken licht werk). 

• Iedereen doet mee aan alle activiteiten onder het motto: samen uit, samen thuis! 

• Wij komen op maandag in een schoon en opgeruimd chalet, dus we laten deze op vrijdag 
ook weer schoon en opgeruimd achter. Iedereen helpt mee om dit voor elkaar te krijgen. 

• Vanaf 23.00 uur tot 7.00 uur blijft iedereen in zijn/haar eigen chalet (behalve als een 
programma-onderdeel later eindigt) 

• Gooi geen afval (blikjes, plastic zakjes)  zomaar weg. Overal staan vuilnisbakken.  

• We zijn te gast en zo gedragen we ons ook. 

• Bij aankomst op het eiland krijg je een huurfiets voor de hele week. Je bent zelf 
verantwoordelijk voor deze fiets: niet bij elkaar achterop en na 18.00 uur wordt er niet 
meer gefietst. 

 
Bij het niet naleven van de regels of het vertonen van ander zeer ongewenst gedrag kun 
je verder niet meer meedoen aan activiteiten en nemen we contact op met je ouders om 
je op te halen. 
 
(Gelukkig komt dit zelden voor, omdat iedereen zich inzet voor een prima week voor alle 
leerlingen en begeleiders) 

 
Corona maatregelen 
Dat we op werkweek kunnen, vinden we echt heel erg fijn. Helaas hebben we nog wel te 
maken met enkele coronamaatregelen. Om ervoor te zorgen dat we samen op een veilige 
manier op pad kunnen hierbij de spelregels (in navolging van de richtlijnen van het RIVM): 
 

• Iedereen niest in de elleboog en wast handen regelmatig; 

• Als een leerling klachten krijgt tijdens de werkweek dan nemen wij contact met u op. 
Het kan dus zo zijn dat u uw zoon of dochter moet ophalen. Wij vragen u om met 
deze mogelijkheid rekening te houden.  

 
Met vriendelijke groet, mede namens de collega’s die meegaan, 
 
Jennifer Bas 
Teamleider onderbouw 


