
  

West- Terschelling, 5 juli 2022 

 

Beste leerlingen, leerkrachten en ouders,  

De voorbereidingen van de ‘Boschplaat Expeditie 2022’ zijn in volle gang! Na de zomervakantie start 

direct de expeditie. Middels deze brief ontvangen jullie de belangrijkste informatie. Bagagelijst en 

een opdracht vinden jullie aan de achterzijde.  

Het thema van de Boschplaat Expeditie is ‘ontdek de Boschplaat’, waarbij leerlingen allerlei 

onderzoeken gaan doen naar alles wat leeft, groeit en bloeit in dit gebied. Denk hierbij aan 

bodemonderzoek, vogel inventarisatie en flora/fauna. Maar ook een stukje geschiedenis, toekomst, 

veiligheid en beschermen komen aan bod. Kortom de Boschplaat wordt een echt onderzoekscentrum 

waarbij leerlingen de rol als onderzoeker krijgen. 

De start van de expeditie vindt plaats op de parkeerplaats van Daan Pootjes. Rond 08.15 uur 

verzamelen en om 8.30 uur vertrekt de huifkar. De volgende dag worden de leerlingen en 

begeleiders met de huifkar tussen 10.15 uur en  10.30 uur teruggebracht naar de parkeerplaats bij 

Daan Pootjes. 

Hieronder nogmaals het overzicht van alle scholen: 

Woensdag 31 augustus:   Hunnighouwersgat   
Donderdag 1 september:   CBS ‘t Jok 
 
Maandag 5 september:   Vossersschool  
Dinsdag 6 september:    OBS ‘t Jok 
Woensdag 7 september:   Margrietschool 
 

Mochten er vragen zijn kan dit via: w.bakker@staatsbosbeheer.nl.  

 

Tot snel! 
Remi Hougee 
Feline Zwaan  
Hessel Hek  
Wanda Bakker  
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Bagagelijst Boschplaat Expeditie 2022 
 
Tijdens de expeditie heb je een reistas en een rugzak mee. De rugzak heb je gedurende de eerste 
ochtend bij je, hier zit je lunchpakket en tussendoortje in. De reistas gaat in de huifkar en wordt naar 
het kamp gebracht. Medicijnen aan de begeleider meegeven! Neem kleding en schoenen mee die 
vies mogen worden. Het is tenslotte een expeditie.  
 
Inhoud rugzak:  

• Fruit 

• Stevige lunch (zorg voor voldoende boterhammen!!) 

• Navulfles (dopper) met water  

• Extra drinken  

• Tussendoortje  
 
Inhoud reistas voorzien van naam:  

• Slaapzak 

• Kussen incl. overtrek 

• Knuffel 

• Regenpak  

• Extra laarzen/sportschoenen  

• Extra set kleding 

• Warme trui voor ‘s avonds 

• Tandpasta en tandenborstel 

• Bord, beker en bestek voorzien van naam  

• Zaklamp (denk aan batterijen) 

• Zonnebrand  

• Handdoek 

• Opdracht: Verhalen jutten 
 
 

Opdracht: Verhalen jutten 
 
Tijdens de zomervakantie ga je verhalen jutten bij je opa of oma, vader of moeder. Misschien heb je 
wel een buurman of buurvouw, een tante of een oom waar je mooie, bijzondere, gekke of andere 
verhalen kan jutten over de Boschplaat. Kortom, vraag in je omgeving wat er vroeger allemaal te 
beleven was op de Boschplaat. Hoe zag het er toen uit? Wat kon je daar doen? Er zijn vast vele mooie 
ervaringen die gedeeld mogen worden.  
Heb je een verhaal gejut? Schrijf deze dan op. Vertel in je eigen woorden het verhaal met eventueel 
foto’s. Het enige wat je daarna moet doen is dit verhaal meenemen naar de Boschplaat Expeditie.  
                                                          



 


