Aan de ouders/verzorgers van
de eerste klas leerlingen BB-KB

Kennismakingskamp

Brielle, 15 juni 2019

Geachte heer/mevrouw,
In de tweede week van het nieuwe schooljaar gaan de brugklassen op kennismakingskamp.
Tijdens die dagen gaan de leerlingen nader kennis maken met de andere leerlingen van het eerste
leerjaar en hun docenten.
Dit kennismakingskamp is een verplicht onderdeel van ons lesprogramma in het eerste leerjaar. Alle
leerlingen worden geacht aan dit kamp deel te nemen.
1D en 1G gaan van maandag 9 september t/m woensdag 11 september
De leerlingen vertrekken rond 09.00 uur op maandagochtend (graag uiterlijk 8.30 uur bagage inleveren
bij de ingang Transport & Logistiek). Ze zijn op woensdagmiddag rond 14.00 uur weer op school.
1E en 1F gaan van woensdag 11 september t/m vrijdag 13 september
De leerlingen vertrekken rond 09.00 uur op woensdagochtend (graag uiterlijk 8.30 uur bagage
inleveren bij de ingang Transport & Logistiek). Ze zijn op vrijdagmiddag rond 14.00 uur weer op
school.
Tijdens het kennismakingskamp gaan we ‘kamperen in blokhutten’ in Renesse, op het terrein van het
CJV kamp ( Rampweg 10, 4325 LH Renesse).
En ...... we gaan er op de fiets heen!
De kosten van dit kennismakingskamp zullen worden verrekend in het totaalbedrag van de
schoolkosten.
U krijgt hierbij een formulier waarop u bijzonderheden over uw zoon/dochter aan kunt geven, zodat
wij als leiding daar rekening mee kunnen houden. Wilt u dit formulier vanavond (19 juni 2019)
meenemen als u op school komt voor de ouderavond? Dit formulier kunt u aan de mentor geven.
Ook is er een paklijst toegevoegd, zodat u weet wat uw zoon / dochter mee moet nemen.

Het is belangrijk dat de fiets van uw zoon/dochter in orde is!!
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u een mail sturen naar m.boer-oole@maerlant.eu
Met vriendelijke groeten,
M. de Boer
Coördinator kennismakingsdagen

