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Project ‘te veel, te rijk, te weinig’ 
 
 
 
 
Haaksbergen, 6 juni 2018 
 
 
Beste leerkracht van groep (7-)8, 
 
Wij zijn blij met jullie aanmelding voor het project ‘te veel, te rijk, te weinig'. 
 
De indeling is klaar en te downloaden op onze website www.basisonderwijshaaksbergen.nl CCV - 
Erfgoedprojecten - Waterpark Lankheet – belangrijke info.  
 
Wij verwachten jullie om 08.45 uur bij de veldschuur van het waterpark Lankheet (Lankheterweg 6). 
 
Bij het onderzoek aan het waterpark is het van belang dat de leerlingen goede schoenen of laarzen 
dragen. Het is niet raadzaam om slippers of andere open schoenen te dragen. De leerlingen doen 
onderzoek aan de kant van het water en zij zullen stevige grip moeten hebben om op de helling langs 
het water te kunnen blijven staan.  
Het is ook handig om een of twee handdoeken mee te nemen. 
 
Het is wenselijk dat er per groep naast de leerkracht nog twee begeleiders zijn.  
De groep wordt in tweeën gesplitst, en bij het onderzoek van het water werken de leerlingen samen in 
groepjes van drie. Bij deze activiteit is het prettig om twee begeleiders te hebben. 
 
Ons streven is om het bezoek aan het waterpark om 11.45 uur af te sluiten, maar het kan gebeuren dat 
het iets later wordt. 
 
Het meegebrachte fruit kan tijdens de wissel van activiteiten genuttigd worden. 
Natuurlijk kun je het bezoek aan het waterpark zelf uitbreiden en een eventueel meegebrachte lunch 
nuttigen op een mooie plek in het park. 
 
Op de website van het Haaksbergs Onderwijs Overleg (H2O) staat ook een handleiding voor 
leerkrachten. Het is raadzaam om deze handleiding vooraf door te nemen vanwege de aanwijzingen 
die erin zijn opgenomen. 
Ook is deze handleiding te gebruiken om eventueel vooraf al aandacht te besteden aan het bezoek aan 
het waterpark.  
 
Kijk ook eens op de website van het waterpark: www.waterparkhetlankheet.nl.  
 
Wij wensen jullie een mooie en zonnige dag. 
 
Namens het IVN en de rondleiders van het waterpark, 
 

 
 
Commissie Culturele Vorming 

https://www.google.nl/maps/place/Lankheterweg+6,+7481+VM+Haaksbergen/@52.1332451,6.719477,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47b872f1524c40c1:0x1449881e5c49ed4f!8m2!3d52.1332418!4d6.7216657
https://basisonderwijshaaksbergen.nl/culturele-vorming/erfgoedprojecten/waterpark-lankheet/belangrijke-info/
https://basisonderwijshaaksbergen.nl/wp-content/uploads/2016/02/Waterpark-handleiding-leerkrachten-def.pdf
http://www.waterparkhetlankheet.nl/

