
 

 

Schoolreisje Texel (Voor groep 1 t/m groep 4) 

Joris Jutter Arrangement 

 

 

Met de bus (indien mogelijk een Engelse dubbeldekker, 

Amerikaanse schoolbus of Cabrioletbus) vertrekken we vanaf de 

boot of uw accommodatie naar Joris Jutter toe.   

 

Jutten op Texel 

Aangekomen bij Joris worden we welkom geheten en gaan we 

met z’n allen het strand rondom de vuurtoren bezoeken. 

Iedereen kan hier zelf zijn schelpen ‘jutten’ om thuis nog een 

leuke herinnering aan Texel te hebben. 

Van jutten wordt je moe, dus na het strand rijden we met de bus 
naar het huis van Joris Jutter toe. En daar gaan we heerlijke patat 
met limonade nuttigen.  

Kinderspeelparadijs (zowel binnen als buiten) 
Als we de buikjes weer rondom vol hebben gaan we lekker spelen in het indoor kinderspeel 
paradijs of lekker buiten in de speeltuin rondom het huis van Joris Jutter. 

Nadat we afscheid hebben genomen van Joris Jutter worden we met de bus weer 
teruggebracht naar de veerboot (of accommodatie). 

Tijdsplanning: 
10:00 uur – 10:30 uur  Transfer per bus naar de vuurtoren van Texel 
10:30 uur – 11:45 uur  Ontvangst door Joris Jutter en daarna jutterstocht over strand 
11.45 uur -  12.00 uur  Transfer per bus naar huis Joris Jutter    
12:00 uur – 13:00 uur  Zelf je pannenkoek versieren en wat drinken 
13:00 uur – 15:00 uur  Spelen in het indoor kinderspeel paradijs of grote speeltuin 
15:30 uur – 15:50 uur  Transfer per bus naar uw accommodatie of veerhaven 
 

Bovenstaand dagje Texel kunnen we u aanbieden voor de totaalprijs van: € 17,50 p.p. 

Inclusief BTW, verzekering en begeleiding. Docenten en begeleiders tegen gereduceerd 

tarief. Prijs is op basis van 50 personen en alleen geldig op doordeweekse dagen.   



 

 

Schoolreisje Texel (Voor groep 5 t/m groep 8) 

Klimpark Arrangement 

 

 

Vanaf uw accommodatie of de boot wordt u per bus naar 

de Krim gebracht. Indien mogelijk zelfs met een prachtige 

Engelse dubbeldekker, Amerikaanse schoolbus of 

cabrioletbus! Een prachtig begin van uw schoolreis op 

Texel.   

Midgetgolfen & Jutters speurtocht 

Aangekomen op het meest compleet uitgeruste 

vakantiepark van de Wadden en misschien wel Nederland? 

Beginnen we met glow in the dark midgetgolf en een 

uitdagende speurtocht over het park! 

 

Zijn de kinderen uitgepuzzeld? Geen probleem! Er zijn 

genoeg buiten en binnen speeltuinen waar de kids zich 

perfect kunnen vermaken! 

… Avontuurlijk Texel 

Na het eten starten de instructeurs van Klimmen EnZo met de instructie en gaan de 

leerlingen na enkele minuten een 1.5 uur durend avontuur op hoogte tegemoet. Op 4 en op 

8 meter zijn 2 lussen met uiteenlopende hindernissen die overwonnen moeten worden, dit 

alles onder professionele begeleiding van de kliminstructeurs.  

 

Na een avontuurlijke dag te hebben gehad in 

het voormalig Eierland boven de Rugediek 

wordt u per touringcar weer terug gebracht 

naar de boot of uw accommodatie.  

 

Tijdsplanning: 

10:00 uur – 10:30 uur  Transfer per touringcar naar vakantiepark de Krim 

10:30 uur – 12:30 uur  Midgetgolfen en speurtocht 

12:30 uur – 13:30 uur  Pannenkoek en wat drinken 

13:30 uur – 15:15 uur  Klimmen in het klimpark 

15:30 uur – 15:50 uur  Transfer per touringcar naar accommodatie of boot 

 

Bovenstaand dagje Texel kunnen we u aanbieden voor de totaalprijs van: € 19,00 p.p. 

Inclusief BTW, verzekering en begeleiding. Docenten en begeleiders tegen gereduceerd 

tarief. Prijs is op basis van 50 personen en alleen geldig op doordeweekse dagen.  



 

 

Schoolreisje Texel (Voor groep 1 t/m groep 8) 

Jutters op Texel 

 

 

Jutten is ontstaan uit pure armoede. Mensen zochten 

op het strand naar spullen die ze konden gebruiken. 

Wrakhout ging in de kachel of er werden schuren van 

gebouwd. Soms legde de jutters zelfs een vuur aan op 

het strand om de schepen te misleiden en ze naar de 

kust te lokken om zo de lading te bemachtigen. 

 

Bezoek aan het juttersmuseum 

Tegenwoordig is dit gelukkig wel wat anders maar in het juttersmuseum van Flora vertellen 

ze graag over het verleden en daar is ook van alles over terug te vinden! In 1.5 uur nemen 

jullie een duik in de waanzinnige geschiedenis van het jutten. 

 

Na het bezoek worden jullie richting het strand gebracht waar we een patatje zullen eten 

met wat te drinken. 

 

Na het eten… 

Beginnen de juttersspelen op het Texelse strand. In diverse teams zal de strijd aangegaan 

met elkaar, de strijd om welk team “de beste jutters zijn”. Er zal onder andere een vuurtoren 

gebouwd moeten worden om schepen af te leiden, water vervoeren naar de zee en er moet 

een hindernis worden afgelegd met alle gejutte spullen. Dit zijn slechts enkele onderdelen!   

 

Tijdsplanning: 

10:00 uur – 10:30 uur   Transfer per touringcar naar het juttersmuseum 

10:30 uur – 12:00 uur  Bezoek en rondleiding Juttersmuseum 

12:00 uur – 12:15 uur  Transfer per touringcar richting het strand 

12:15 uur – 13:15 uur  Juttersmaal (patat met limonade) 

13:15 uur – 15:15 uur  Juttersspelen op het strand 

15:30 uur – 15:50 uur  Transfer per touringcar naar accommodatie of boot 

 

 

Bovenstaand dagje Texel kunnen we u aanbieden voor de totaalprijs van: € 19,50 p.p. 

Inclusief BTW, verzekering en begeleiding. Docenten en begeleiders tegen gereduceerd 

tarief. Prijs is op basis van 50 personen en alleen geldig op doordeweekse dagen. 


