Werkweek

Waddenzee 2022

Fotowedstrijd
Aan de werkweek is een fotowedstrijd verbonden. Je kunt je foto’s insturen
per categorie. De categorieën zijn:
•
•
•
•
•

Landschap (ok, zonsondergang mag ook)
Boot
Activiteiten
Portret
Groepsfoto

Je mag maximaal 2 foto’s per categorie inzenden. Stuur een screenshot van
de technische gegevens van iedere foto mee. Houd bij het fotograferen
rekening met de privacy van anderen.

Het maakt niet uit of je foto gemaakt is met een fotocamera of met je
mobiel. Wil je foto’s op je mobiel snel en efficiënt kunnen bewerken,
download dan de app Snapseed (gratis).

Raadsel
Er zat eens een man aan een tafel te lezen in een dichtgeslagen boek bij
het licht van een gedoofde kaars. Plots schrikt hij op als er met donderend
geraas een speld van de tafel rolt. Hij rent de trap op naar beneden.
Buiten rent hij tegen een stilstaande paardentram aan die net benzine
stond te tanken. In het ziekenhuis constateert de dokter dat hij ernstige
buikontsteking had aan zijn rechteroor. Twee weken na zijn dood sterft
komt hij hieraan te overlijden.
In deze tekst kloppen 8 dingen niet. Welke 8 dingen?

It giet on!
Het gaat eindelijk weer gebeuren: een werkweek! Wij hebben er
ontzettend veel zin en geven jullie graag dit boekje om de
voorbereidingen te starten en alvast in de sfeer te komen.
Belangrijke informatie
Vertrek:
Aankomst:

maandag 16 mei om 8:00 uur
donderdag 19 mei rond 18:00 uur

In geval van NOOD: bel één van de begeleidend docenten via Microsoft
Teams.
Telefoonnummer (overdag) school: 0255-519001
Regels en afspraken
Wij willen graag dat het tijdens de werkweek voor de wind gaat. We
willen niet in elkaars vaarwater zitten en hopen dat iedereen met elkaar
op kan schieten. Soms is het even nodig om in te binden, zodat een kink in
de kabel voorkomen wordt.
De regels en afspraken die op school gelden, gelden ook tijdens de gehele
werkweek. Dus geen alcohol, drugs en energydrank. We zullen geen
spijkers op laag water zoeken, maar gedurende de werkweek kunnen er
tas- en hutcontroles plaatsvinden.
‘Waardevolle spullen’ is een ruim begrip. Je mag spullen die voor jou veel
waarde hebben, meenemen. De school is echter niet aansprakelijk voor
diefstal, vermissing en/of beschadiging van die spullen, dus laat zo veel
mogelijk waardevolle spullen thuis. Het is ook niet toegestaan om
draagbare speakers mee te nemen. De vraag hoeveel geld er
meegenomen moet worden, is niet eenduidig te beantwoorden. In
principe is er geen geld nodig om mee te nemen. Het is wel handig om iets
mee te nemen voor bijvoorbeeld een souvenir of een warme Chocomel
tijdens de fietstocht. Het eten wordt centraal geregeld, dus daar hoeft
geen rekening mee gehouden te worden.

Paklijst
Neem geen hutkoffer/harde koffer mee. De ruimte in de hutten is klein,
dus neem een weekendtas mee, die kun je namelijk opvouwen en
opbergen.
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Identiteitsbewijs
Leuk gezelschapsspel (i.v.m. avondprogramma)
Lunch (ook voor de eerste dag)
Zonnebril (fok)
Zonnebrandcrème
Oordopjes
Indien nodig Primatour (zeeziekte) en andere medicatie
Vuilniszak
Vier knijpers
Slaapzak (onderlaken en kussensloop is aanwezig)
Grote en kleine handdoek
Toiletartikelen
Drinkbeker (bidon of dopper)
Badslippers
Twee paar schoenen (waaronder goede wandelschoenen)
Zwemkleding
Regenkleding
Kleding (ook warme kleding, jas, sokken, broeken, e.d.)
Goed humeur

Neem ook goed de regels door aangaande de spullen die je niet mee mag
nemen (zoals een speaker, alcohol en energydrink).

Programma
Maandag

7:45
8:00
10:00
13:00
17:00
18:30
20:30

Dinsdag

8:30
9:00
11:00
14:00
18:30
20:30

Woensdag

5:30
8:30
9:00
12:00
12:30
14:00
18:30
20:30

Donderdag

8:30
10:00
13:00
13:30
16:00
18:00

Verzamelen op school
Vertrek met bus naar Harlingen
Aan boord
Zeilen
Afmeren
Diner
Avondprogramma

Ontbijt
Fietstocht
Lunch
Zeilen
Barbecue
Avondprogramma

Zonsopkomst
Ontbijt
Zeilen
Afmeren
Lunch
Strandspelen
Diner
Avondprogramma

Ontbijt
Zeilen
Afmeren in Harlingen
Lunch (daarna opruimen, inpakken en schoonmaken)
Van boord en vertrek met bus naar IJmuiden
Verwachte aankomst school

Let op: het programma kan door invloed van het weer anders zijn dan
hierboven staat vermeld.

Regels en afspraken (deel 2)
Aan boord gelden de regels van de schipper. Hij houdt het helmhout.
Een greep uit de regels is: niet roken aan boord en niet rennen aan boord.
De schipper zal uitleg geven over het reilen en zeilen aan boord: luister
hier dus goed naar.
Privacy
Hoe leuk is het om een foto of filmpje te maken tijdens de werkweek?
Heel leuk, natuurlijk! Iedereen doet dat en dat is prima. Denk er wel aan
dat hier qua portretrecht regels aan verbonden zijn. Dus vraag of iemand
op beeld wil en nog belangrijker: deel de foto’s/opnames alleen met
anderen als je er toestemming van de betreffende persoon voor hebt. Dit
voorkomt een hoop ellende.

Begeleiding
Zonder docenten geen werkweek. Per boot zullen er minstens twee
docenten meezeilen. De een aan het roer, de ander aan de navigatietafel,
weer een ander in het kraaiennest. Kortom: ze zijn van alle markten thuis.
De docenten maken ook de roosters voor het tafeldekken, koken,
afwassen, schoonmaken en wachtlopen. In de ochtend lusten ze graag
een lekker bakje koffie of thee.
De begeleidend docenten zijn:
Meneer Blom
Meneer Boersen
Mevrouw Burgerhout
Meneer Glas (mentor 4Hb)
Meneer de Groot (mentor 5Va)
Mevrouw Klesser
Meneer de Vos (mentor 4Ha)
De beste stuurlui staan aan wal: meneer Steuns blijft aan wal als
contactpersoon voor eventualiteiten.

Raadsel

Leg uit welke kant de bus op rijdt.
Er zijn vijf huizen in vijf verschillende kleuren. In ieder huis woont een docent
met een verschillend vak. De vijf personen drinken ieder iets verschillend, kijken
allemaal een andere serie op Netflix en hebben ieder een verschillend huisdier.
Een iemand heeft een vis. De vraag is: wie?
Aanwijzingen:
• De docent Engels woont in het rode huis.
• De LO-docent heeft honden als huisdier.
• De natuurkundedocent drinkt thee.
• Het groene huis staat naast en links van het witte huis.
• De eigenaar van het groene huis drinkt koffie.
• De man die Breaking Bad kijkt houdt vogels.
• De eigenaar van het gele huis kijkt Bridgerton.
• De man die in het middelste huis woont drinkt melk.
• De economiedocent woont in het eerste huis.
• De man die The Last Dance kijkt woont naast degene die katten heeft.
• De man die een paard heeft woont naast degene die Bridgerton kijkt.
• De persoon die Mordeni Sandhamn, drinkt bier.
• De aardrijkskundedocent kijkt Gomorra.
• De economiedocent woont naast het blauwe huis.
• De man die The Last Dance kijkt heeft een buurman die water drinkt.

Bootindeling

Breinbrekers
Wat hoort er op het vraagteken?
1/2

3/4

h/v

h/v

1/2

3/4

h

v

?

Welk getal ontbreekt er bij de laatste ster?

Laatste raadsel
Je staat in een schuur met drie schakelaars. Deze schakelaars zijn voor
drie gloeilampen in een kamer in huis. Elke gloeilamp wordt met 1
schakelaar aan- of uitgezet. Vanuit de schuur kan je niets van die kamer
waarnemen. Hoe kom je er achter welke schakelaar bij welke lamp hoort
als je maar 1 keer naar de kamer mag lopen.

Dankwoord
Dit informatieboekje is samengesteld met medewerking van:
Meneer Blom
Meneer Boersen
Meneer Glas
Meneer de Groot
Mevrouw Kompier
Meneer Welboren
Mevrouw Klesser

