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Chr. Scholengemeenschap voor atheneum havo mavo 

Aan alle leerlingen, ouder(s) en verzorger(s) van MA2A 

 

 

 

 

Mijdrecht, 8 december 2014 

 

 

Betreft: maatschappelijke stage 

 

 

Geachte heer, mevrouw en leerlingen van MA2A, 

 

Zoals aangegeven op de informatieavond 22 september jl. volgen alle tweedejaars 

leerlingen een maatschappelijke stage. Om de stage goed te laten verlopen is de hulp 

van twee à drie ouders nodig. Indien u mee wilt helpen stuurt u een e-mail naar: 

plt@hetvlc.nl. 

 

De invulling voor de dag Groen bestaat uit het helpen bij natuurbehoud, waarbij alle 

klassen een dag gaan wilgenknotten. Dit vindt plaats op terrein dat onder beheer staat 

van Recreatie Midden Nederland, te weten recreatieterrein de Bosdijk.  

 

De datum voor de leerlingen van MA2A is bekend, namelijk donderdag 22 januari 

2015. 

 

De dag voor het wilgenknotten ziet er als volgt uit: 

08.15 - 08.30 uur  instructie op school in lokaal, uitdelen routebeschrijving; 

08.30 - 09.00 uur  fietsen naar knotlocatie;  

09.00 - 09.15 uur  uitleg en instructie door medewerker Recreatie Midden Nederland; 

09.15 - 14.00 uur  wilgenknotten, met tussendoor een korte drinkpauze en een 

lunchpauze; 

14.00 uur   naar school terug (of naar huis). 

 

Hierbij benadrukken wij het belang van goede kleding bij de buitenactiviteiten. Voor het 

wilgenknotten moeten de leerlingen de volgende benodigdheden bij zich hebben: 

- warme kleding (aan), liefst meerdere lagen; 

- een muts; 

- stevige waterdichte schoenen; 

- extra set droge kleding; 

- regenkleding; 

- (tuin)handschoenen; 

- eten en drinken; 

- een fiets. 

 

Let op: bij kou en regen gaat het wilgenknotten gewoon door. Maar neem altijd 

je boeken mee naar school, want mocht het niet doorgaan dan is er die dag 

gewoon les! 

 

Met vriendelijke groet, 

VeenLanden College 

 

Karlijne Platt, mentor MA2A  
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