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Woensdag 28 augustus 2019 

 

Deze dag brengen we door bij Poldersport in De Kwakel.  

Trek sportieve maar oude kleren aan!!!!! 

08.30 uur  Verzamelen in de aula voor vertrek Poldersport 

08.45 uur  Vertrek naar Poldersport in De Kwakel  

09.30 uur  Ontvangst in de De Kwakel met koffie/thee/limonade  

 

09:45 -11:00 uur Zeskamp: In teams tegen elkaar strijden op verrassende 

onderdelen. 

11:00 -11:30 uur    Rust-en eetmoment. Neem iets lekkers mee!!!! Drinken aanwezig 
 
11:30 - 13:00 uur  Poldersurvival: Een uitdagende survival in een prachtig 

polderlandschap. 
 
13:00 - 13:30 uur  Eind van het sportieve programma en leerlingen krijgen de 

gelegenheid om te douchen. 
 
13.45 uur Bus gaat terug naar Heemstede 

 
 

  
 
 

 

 

 

 

 

LET OP: Neem bij voorkeur geen persoonlijke bezittingen mee!!!!!  

Telefoons, geld en andere zaken gaan per klas in een grote bak in een locker en er is geen garantie 

dat dit goed gaat. Dus wees slim en laat je persoonlijke spullen thuis!!!!!!!!!!!!!!!!!!  

Meenemen voor deze dag: 

Zwemkleding en handdoek 

Lunchpakket en drinken  

Iets lekkers voor tijdens Poldersport; eventueel extra drinken 

Plastic zak, extra droge kleding en schoenen  



Donderdag 29 augustus 2019 

De ochtend start in het centrum van Haarlem (zie bijlage 1) 

 

09.30 uur Verzamelen onder het beeld “Lautje” op de Grote Markt. 

Iedere klas zoekt daar de eigen mentor op.  

09.45 uur Start speurtocht Haarlem. Ieder groepje leerlingen ontvangt een 

boekje met speurtocht en kaart van Haarlem. De speurtocht 

duurt tot maximaal 12.30 uur en gaat door het centrum van de 

stad. Docenten zijn te vinden bij Grandcafe Brinkman op de 

Grote Markt. Hier moet de speurtocht ingeleverd worden. Het 

groepje wat de vragen het beste heeft beantwoord krijgt een 

prijs!  

 Lunch zelf in te vullen  

 

13.00 uur Verzamelen bij bioscoop Pathe aan de Zijlvest 41-43/Raaks. 

We gaan met elkaar een leuke film kijken. Welke is nog even een 

verrassing! We zijn hier rond 16.00 uur klaar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LET OP: Ieder groepje meldt zich af bij de 

docenten! 

Niet gezien is absent…… 

 

  

Meenemen voor deze dag: 

Pen  

Eventueel lunchpakket en drinken  

 



Vrijdag 30 augustus 2019  

Deze dag zijn we op de HBM om de Persoonlijke Pitch voor te 

bereiden!  

 

08.45 uur    Verzamelen in de aula   

09.00 uur   Start workshop  

11.00 uur   Afloop workshop 

11.00 uur – 12.00 uur  Voorbereiden pitch 

12.00 uur – 13.00 uur  Gezamenlijke lunch, bij mooi weer op het plein!   

13.00 uur – 14.00 uur  Verder werken aan de pitch voor de eerste mentorles 

14.00 uur    Afloop van de dag  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meenemen voor deze dag: 

Schrijfgerei, kleurtjes, een schaar, lijm en oude tijdschriften 

 Een usb-stick  

 Kabel om foto’s van de mobiel te kunnen overladen in de computer 

Eventueel persoonlijke foto’s  

 

 



Bijlage 1: Kaart van het centrum van Haarlem  

Verzamelen bij de dikke zwarte pijl op de Grote Markt bij het beeld van Lautje.  

De dunne pijl geeft bioscoop Pathe aan!  
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