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Deventer, 10 september 2021 

 

Beste leerlingen, ouders/verzorgers uit havo4 en vwo4, 
 
De eerste weken zitten erop en wij hopen dat jullie een goede start hebben gemaakt op het 
Vlier.  
 
Omdat we het belangrijk vinden dat je je klasgenoten goed leert kennen, organiseren we dit 
jaar voor jullie een extra activiteit. Op woensdag 29 september of donderdag 30 september 
gaan alle vierde klassen onder leiding van de Friese Vloot een dag zeilen op het IJsselmeer. 
Iedere klas zit samen met de mentor en een collega op een eigen schip. Natuurlijk is ieders 
hulp nodig bij het zeilen. Je krijgt van de schipper allerlei taken zodat je samen de wind in de 
zeilen houdt! 
 
Hoe ziet de dag eruit: 

• 07.20 aanwezig op het Vlier 

• 07.30 vertrek per touringcar vanaf Het Vlier naar Stavoren 

• 10.00 opstappen op de zeilschepen in de haven van Stavoren 

• 17.00 avondeten op het schip 

• 18.00 vertrek terug naar Deventer per touringcar 

• +-20.00 aankomst op het Vlier in Deventer 

De indeling van de klassen vind je hieronder: 
 

Woensdag  
29 september 

Naam schip Donderdag  
30 september 

4Hf  Zeester 4Hc 

4Vd Samenwerking 4Hb 

4Hi Hoop doet leven 4Ha 

4Vg Vriendentrouw 4Hd 

4Hm Balder 4He 

4Hj Wadgast 4Hg 

4Hn Rea-Klif 4Hk 

4Hl Hollandia 4Hp 

4Va Dy abt fan starum 4Vc 

4Vb Wending 4Ve 

4Vh Ortolan 4Vf 

4HQ Stanfries  
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Het zeilen is een schoolactiviteit dus wij gaan ervan uit dat iedereen meegaat. De kosten 
worden ook volledig door school betaald. Voor het avondeten wordt gezorgd, zouden jullie 
zelf de lunch, tussendoortjes en drinken mee willen nemen? Verder is het belangrijk om 
sportieve schoenen te dragen en je te kleden naar het weer. Heb je nog vragen, dan kun je 
terecht bij je mentor. 
Wij hebben er erg veel zin en hopen op goed zeilweer!! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Mentoren havo4 en vwo4 
 


