WERKWEEK TEXEL 2017

WERKWEEK TEXEL
Beste leerling,

Wat heb jij een mazzel! Je zit namelijk in klas 2 van het Pascal College en dat betekent dat je
op kamp gaat naar Texel!
Texel is het grootste Waddeneiland van Nederland en heeft samen met Terschelling en
Schiermonnikoog het breedste strand van Europa. Texel ligt in het zonnigste gebied van
Nederland en dat is natuurlijk een fijne combinatie met een breed strand. Een ideale
vakantiebestemming dus!

Vakantiegevoel krijg je zeker, want tijdens deze werkweek spring je met je klasgenoten in
een raft om de golven te trotseren, daag je elkaar uit tijdens de beachbattle en ren je in het
donker door de verraderlijke Texelse bossen. Als een echte Robinson Crusoë sta je soms
vroeg op om zelf je eten te zoeken en op de fiets voel je je Anna van der Breggen of Tom
Dumoulin wanneer je de wind tegen hebt. Gelukkig betekent wind tegen, wind mee als je de
andere kant op gaat.
Je gaat ook kennis maken met de Texelse cultuur. Strandjutten is verboden, maar je gaat het
toch doen, zoals een echte eilander. Daarnaast ga je mee op een vissersschip om garnalen te
vangen.
Wij, jullie begeleiders, hebben er zin in. We hopen op een geweldig kamp met jullie!
Tot dan,

Meneer Leeuwaarden, mevrouw Numan, mevrouw Fonds, meneer Wals, meneer Kops,
mevrouw Schuffelen, mevrouw De Graaf, meneer Collins, mevrouw Boelen, mevrouw
Veltman, meneer Werges, meneer Blokland en meneer Schuts.

VERTREK & VERBLIJF
Let op!

Om 09:00 uur PRECIES op 11 september vertrekken we met drie bussen vanaf
school naar Den Helder. Kom op tijd, want we moeten een boot halen! De bussen worden
bestuurd door chauffeurs van Hellingman, een Zaans busbedrijf waarmee het Pascal College al
jaren zeer goed samenwerkt.
In Den Helder stap je de bus uit en loop je met je bagage de boot op van de eerste Texelse
Stoomboot Organisatie (TESO). Twintig minuten later staat op Texel een fiets op je te wachten
waarmee je jezelf drie dagen op Texel zult verplaatsen. Op Texel hebben we het bagagevervoer
van de boot naar de jeugdherberg geregeld met de fietsverhuurder.

Overnachten en eten

â  We
 overnachten in stapelbedden van jeugdherberg StayOkay in Den Burg,

Haffelderweg 29, 1791 AS Den Burg, tel.: 0222315441.
	Op school is een kamerindeling gemaakt. Iedere kamer heeft een eigen wc en douche.
Schoon beddengoed is al aanwezig in de jeugdherberg.
BELANGRIJK! Je moet thuis wel eerst oefenen met het opmaken van je bed.
â 	Stayokay verzorgt alle maaltijden. ‘s Avonds is er een lopend buffet met ruime keuze
uit groente-, vlees- en visgerechten. We houden rekening met speciale diëten van
bijvoorbeeld vegetariërs en moslims.
â 	’s Morgens ontbijten en ’s avonds dineren is verplicht voor iedereen want we maken lange
dagen en gaan ons veel inspannen. Tijdens het ontbijt maak je ook een lunchpakket voor
de middag.
â  Z owel tijdens het eten als daarbuiten zijn alcoholhoudende dranken, energiedranken
(zoals Red Bull) en drugs niet toegestaan (zie ook de kampregels).
Let op: voor woensdagmiddag moet je zelf een lunchpakket meenemen van huis. Op de boot
naar Texel is een beperkt aanbod aan broodjes en snacks aanwezig.

in noodgevallen

Bel voor levensbedreigende situaties 112. Vervoer naar het ziekenhuis is dag en nacht
gegarandeerd. De TESO-boot zal wachten met vertrek van Texel als er een ambulance
onderweg is. Wanneer er geen bootdienst is, zal er een boot speciaal voor de ambulance varen.

Centrale huisartsenpost

Je kunt voor niet-levensbedreigende situaties een huisarts bezoeken tijdens kantoortijden.
Buiten kantoortijden kun je voor spoedeisende huisartsenzorg contact opnemen met de
Centrale Huisartsenpost op 0222-321143. Uiteraard neem je hierbij eerst contact op met de
kampleiding. De begeleiding is alleen in noodgevallen bereikbaar op telefoonnummer
06-10011927. Bij geen gehoor, stuur een sms.

STAYOKAY OP TEXEL

PROGRAMMA
maandag 11 september
Verzamelen bij school om 08:30 uur! Vertrek Pascal: 09:00 uur.
JE HEBT EEN LUNCH PAKKET BIJ JE!
		 11:00 Aankomst Texel
		 11:30 Op de fiets richting jouw eerste activiteit.
		 12:30 Lunchen.Deze lunch moet je zelf meenemen.
		 13:00 Eerste activiteit.
		 16:00 Richting jeugdherberg, dan naar de kamers.
		 17:45 Avondeten
		 20:30 Vertrek naar het bos
		 21:00 Horrorhike
Meenemen: Warme kleding
		 23:30 Terug naar de herberg en naar de kamers
		 00:00 Slapen

dinsdag 12 september

		 07:30-09:00 Ontbijt. Maak je eigen lunchpakket klaar!
		 09:00 Vertrek richting activiteit
Meenemen: Lunch
		 10:00 Activiteit
		 12:30 Lunchen / fietsen naar volgende activiteit
		 13:00 Activiteit
		 16:00 Terug naar de herberg
		 17:45 Avondeten
		 20:30 Vertrek naar het bos
		 21:00 Smokkelspel
Meenemen: Warme kleding
		 23:30 Terug naar de herberg en naar de kamers
		 00:00 Slapen

woensdag 13 september
		
		
		
		
		
		
		

07:30-08:30 Ontbijt. Maak je eigen lunchpakket klaar!
08:30 Kamer opruimen / bagage wegbrengen
10:00 Activiteit
13:00 Inleveren fiets bij pont
13:00 Lunchen
14:00 Overtocht / busreis terug naar Zaandam
15:45 Verwachte aankomsttijd in Zaandam

ACTIVITEITEN
Op Texel (zeg nooit ‘in Texel’) verzorgt “Zandbank Texel” een aantal
activiteiten op het strand. In het programmaoverzicht kun je zien wat
voor vette dingen je allemaal mag verwachten.
POWERKITEN

De basis van powerkiten is leren ‘voelen’. Voelen hoe de wind trekt of draait en leren voelen
hoe de kite daarop reageert. Maar ook leren voelen hoe je zelf op de kite reageert. Ga je van
nature voor controle en dus de strijd met de kite aan? Of ben je flexibel en durf je je te laten
meevoeren door de kite?
â Wat neem je mee? zwemkleding, handdoek, sportieve kleding en warme kleding.

SMOKKELSPEL
Als de schemering begint te vallen worden de smokkelaars actief. De douane doet een
heldhaftige poging om de smokkelwaar te onderscheppen, maar onder de sluier van de
duisternis zijn de smokkelaars in het voordeel. Het wordt dus voor de douaniers onmogelijk
om alle smokkelwaar te onderscheppen.
â Wat neem je mee? Warme kleding.

COASTRAFTEN
Bij het raften komt het op ultiem teamwork aan: met een gezamenlijke krachtsinspanning
breek je in het raft door de brandingrijen heen. Goed timen, omkeren en met een
spectaculaire surf terugkeren naar het strand. De kans dat hierbij leerlingen over boord slaan
is niet ondenkbaar en dat levert vaak leuke situaties op. Bij vlakker water hebben we diverse
leuke rescue- en teamoefeningen. Nieuwsgierige zeehonden steken altijd hun kop boven
water als we met rafts op zee zijn, een fantastische belevenis!
â Wat neem je mee? zwemkleding, waterschoenen (of schoenen die nat mogen worden),
brillenkoordje (advies: doe je bril af!), handdoek, sportieve kleding, een plastic zak voor
je natte kleding en droge warme kleding.

HET RUIME SOP
We varen vanuit Oudeschild de Waddenzee op. Onderweg vangen de vissers op de boot hun
netten vol en vertelt de schipper over de Waddenzee, het meest bijzondere natuurgebied van
Nederland. De schipper legt met behulp van de vangst uit wat een knorhaan is en of een bot
links- of rechtsaf zwemt. Liefhebbers kunnen overgekookte garnalen proeven aan boord.
â Wat neem je mee? Warme kleding.

BEACHRUGBY
Rugby is dynamisch en gaaf. Het strand is de ideale plek om kennis te maken met deze
oersport!
â Wat neem je mee? Sportkleding

BEACHBATTLE
Competitie op het strand? Dat kan! Je neemt deel aan een combinatie van 6 sportieve
en ludieke games, gevolgd door een zinderende finale! Actie en hilariteit voor allemaal!
Zandbank Texel maakt de spelschema’s, zorgen voor uitleg, begeleiding en zullen waar nodig
als onwrikbare scheidsrechter optreden.
De Beachbattle bestaat o.a. uit:
• Hindernisparcoursen met o.a. vliegend tapijt, rups, loopski’s
• Stormbaan
• Sponsrace
• Touwtrekken
• Boogschiet-opdracht
• Spelcompetitie met bijv. beachvolley, beachsoccer en/of frisbee
• De dronken jutter
• Wonderwielen en Opblaas-stormbaan
â Wat neem je mee? Sportkleding, een handdoek, een windjack. Geknipte (teen)nagels zijn
een must!

HORROR HIKING
De begeleiding staat deze avond op geen enkele wijze garant voor de veiligheid van welke
leerling dan ook. Het programma is nog geheim.
â Wat neem je mee? Warme kleding.

ZANDSCULPTUUR MAKEN
Verbaas jezelf, je medeleerlingen en je docenten en creëer een gigantische zandsculptuur.
â Wat neem je mee? Een creatieve mindset en warme kleding.

JOUW GEDRAG EN ONZE REGELS
Er gelden een aantal bijzondere regels om het verblijf op Texel voor
iedereen zo leuk mogelijk te maken. De begeleiding ziet toe op het
naleven van deze regels.
â 	Texel kent veel beschermde natuurgebieden. Open vuur is op Texel daarom verboden.

Ook mag je in de broedtijd bepaalde gebieden niet betreden. Ter plekke staat dit
aangegeven met bordjes.
â 	In de jeugdherberg logeren meer gasten. ’s Avonds en ’s nachts geldt een verbod op
geluidsoverlast. Als je ’s avonds aankomtbij je kamer, fluister je en ga je zo snel mogelijk
naar je bed. Het spreekt voor zich dat iedereen in zijn eigen bed slaapt. Vanaf 23.00 uur is
iedereen stil en vanaf 24.00 moet het licht uit.
â	Het bij je hebben van alcohol en drugs is ten strengste verboden. De begeleiding behoudt
zich het recht voor om tassen en kamers te controleren. Bij overtreding word je na
overleg met de kampleiding op de eerstvolgende boot naar huis gezet.
â 	De aanspreekbaarheid van leerlingen wordt door stimulerende energiedranken zoals
Red Bull sterk negatief beïnvloed. Het drinken van stimulerende energiedranken zoals
Red Bull is daarom niet toegestaan. Bij bezit hiervan neemt de begeleiding de dranken
in. Bij herhaling behoudt de begeleiding zich het recht voor om je van het programma uit
te sluiten. In de praktijk kan dat betekenen dat je in Zaandam op school een alternatief
onderwijsprogramma moet volgen.
â Je houdt je kamer en de jeugdherberg netjes en schoon.
â Aanwijzingen van de begeleiding volg je te allen tijden op.
â 	Meedoen aan het programma is verplicht. Hier vallen alle activiteiten en alle maaltijden
onder.
â	Texel moet leuk zijn voor iedereen,daarom breng je geen schade aan bij anderen
en hun materiaal, op welke manier dan ook. Bij verstoring van de goede orde in de
groep, behoudt de begeleiding zich het recht voor om je van het programma uit te
sluiten. In de praktijk kan dat betekenen dat je in Zaandam op school een alternatief
onderwijsprogramma moet volgen.
â	Schade die je door eigen toedoen aanbrengt aan materialen van anderen (ook huurfietsen), moet jij betalen. De verzekering van school vergoedt schade veroorzaakt door
ongevallen.
â
Tijdens de activiteiten gebruik je geen mobiele apparatuur. Koptelefoons e.d. heb je dan
opgeborgen. Uiteraard mag je dit wel gebruiken buiten de programmaonderdelen om.
â
We zijn te gast bij Stay Okay net als vele andere mensen. Houd dus rekening met elkaar.
Heb je toch een conflict met een andere gast, neem dan z.s.m. contact op met een
begeleider.

Ik ga naar texel en neem mee…...
Als we vertrekken kan het geweldig weer zijn, dus dan kan korte
kleding heerlijk zijn, maar vergeet niet dat we op een eiland, midden
in de zee zitten. Het waait er vaak hard en ‘s avonds kan het erg koud
worden, dus neem ook warme kleding en handschoenen mee!
Kleding
£ Warme winddichte jas
£ 2 broeken
£ 1 korte broek (je weet maar nooit)
£ Dikke trui
£ Dunne trui
£ Extra paar droge sokken
£ Ondergoed
£ 1 set sportkleding voor buiten
£ Zwembroek/zwempak/touwtje v.d. bril
£ Regenkleding
£ Handschoenen
£ Grote plastic zak voor je natte kleding
£ Als je ze hebt: surf- of waterschoenen
Toiletartikelen

£
£
£
£
£
£
£

(sommige spullen kun je delen met
kamergenoten)

Leuk om mee te nemen
£ Kaartspel
£ Voetbal
£ Giraffe
£ Zaklamp

Persoonlijke bezittingen
£ Dit boekje!
£ Telefoon en oplader
£
£
£
£

(minimaal 1 per kamer/groepje)

ID-kaart

Ziektekostenverzekeringspas
Zakgeld

Evt. medicijnen*

NEEM GEEN WAARDEVOLLE SPULLEN MEE!

Zonnebrandcrème
Tandenborstel
Tandpasta
Shampoo

Douchegel

2 handdoeken

Spul voor in je haar

*Gebruik je medicijnen? Dan is het handig om een tweede setje mee te nemen. Bewaar dit in de tas van
een klasgenoot. Als er iets met jouw tas gebeurt, heb je nog je reserve setje.

Pascal College Zaandam
Pascalstraat 4
1503DA ZAANDAM
075-6167355
www.pascalcollege.nl

