BROECKLAND COLLEGE
Christelijke Scholengemeenschap voor VMBO en LO
Engel de Ruyterstraat 40, 3621 CV Breukelen

Aan de leerlingen van leerjaar 3 en hun ouder(s )/ verzorger(s),

Breukelen, 13 april 2022
Betreft: Buitenschoolse activiteit leerjaar 3

Geachte ouder(s) / verzorger(s), beste leerlingen,
In de periode van 23 mei tot 25 mei, gaan de leerlingen met hun eigen klas en met leerlingen uit
andere 3e klassen twee dagen activiteiten ondernemen in Tienhoven. Deze activiteit staat in het
teken van “samen werken en samen zijn”. De leerlingen zijn deze dagen intensief met elkaar bezig.
Doel is om het derde jaar een positieve input te geven, waarin iedereen zich prettig voelt, richting het
vierde jaar. Het is voor de groepsvorming erg belangrijk dat iedereen mee gaat! Het is een
schoolactiviteit waarvoor wij een vrijwillige ouderbijdrage vragen van € 40,00 (veertig). Zonder deze
bijdrage is het voor de school niet mogelijk de activiteit te organiseren. Het bedrag is inclusief alle
activiteiten, eten en drinken.
De U-Pas biedt mogelijkheden om gelabeld geld voor school te gebruiken. Als u daar gebruik van wilt
maken, kan uw zoon/dochter de U-Pas meenemen naar school en dan kan de administratie dit
verwerken.
Mochten er financiële belemmeringen zijn, dan is het mogelijk contact op te nemen met de
administratie van onze school.
Wij verzoeken u het bedrag van € 40 over te maken op onze rekening NL45 RABO 0306 9485 67, ten
name van Broeckland College, onder vermelding van: Klas 3 activiteit 2021-2022, naam en klas van
uw kind.
Op de volgende pagina’s vindt u meer informatie over de organisatie van de buitenschoolse activiteit
en welke regels er van toepassing zijn.
Leest u dit s.v.p. goed door!

Wij wensen de leerlingen een paar fijne dagen toe!
Met vriendelijke groet,
Namens alle docenten en mentoren klas 3,
Mevr. D Fronik, afdelingsleider Klas 3 VMBO met LO
Dhr. H.W La Nooy, afdelingsleider klas 3 VMBO

Tel. (0346) 26 24 08

e-mail: info@broeckland.nl

www.broeckland.nl

BROECKLAND COLLEGE
Christelijke Scholengemeenschap voor VMBO en LO
Engel de Ruyterstraat 40, 3621 CV Breukelen

Praktische informatie over excursie leerjaar 3
•

De klassen B31, B32, B33 en B34 vertrekken op maandag 23 mei om 9.30 uur vanaf school.
o Aanvang: 9.15 uur.
o Deze klassen zijn op dinsdag 24 mei tussen 13.00- 15.00 uur terug op school.
• De klassen B35, K31 en T31 vertrekken op dinsdag 24 mei om 9.30 uur vanaf school.
o Aanvang: 9.15 uur.
o Deze klassen zijn op woensdag 25 mei tussen 13.00- 15.00 uur terug op school.
Iedere klas wordt begeleid door twee docenten.
De activiteit eindigt met een gezamenlijke wandeling (of op een andere manier) terug naar school.
Daarna kan iedereen naar huis met eigen vervoer naar huis.
Wat neem je mee?
-

toiletartikelen
zaklantaarn
eventueel gezelschapsspellen, speelkaarten
extra stel kleding
etui met pen, potlood
zwemspullen met handdoek
lunchpakket voor de eerste dag (alleen groep 1)
regenkleding
slaapzak
kussen en kussensloop
luchtbed
bord, mok en bestek

Wat moet je weten?
-

Welke dagen jouw klas de activiteit heeft.
Om 9.15 uur moet je aanwezig zijn op het schoolplein, zorg dat je die dag sportieve
kleding en schoenen aan hebt.
De volgende dag kom je tussen 13.00 uur en 15.00 uur terug.
Vergeet evt. medicijnen niet en breng je mentor ervan op de hoogte.
Dit geldt ook voor een aangepast dieet of bepaalde voeding.
Gebruik of bezit van alcohol of elke vorm van drugs is ten strengste verboden.
Telefoons kunnen de onderlinge contacten beïnvloeden, daarom vragen wij jullie om
geen telefoon mee te nemen.
De leerlingen zijn veel op, in of om het water. Op de slaaplocatie is geen ruimte om
kostbare spullen veilig op te bergen. Neem geen kostbare spullen mee.
Mogelijk zal er gezwommen kunnen worden. Dit is alleen mogelijk voor leerlingen met
een zwemdiploma!
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Informatie voor je ouders
-

-

Tijdens de activiteit geldt de collectieve ongevallenverzekering van de school.
Op locatie zal hoogstwaarschijnlijk de mogelijkheid er zijn om te kunnen zwemmen. Wij
willen benadrukken dat alleen leerlingen met een zwemdiploma dit mogen doen. wilt u
dit van te voren goed bespreken met uw kind en doorgeven aan de mentor/mentrix
indien uw kind geen zwemdiploma heeft.
Alle schoolregels gelden gedurende deze buitenschoolse activiteit.
In geval van nood kunt u contact opnemen met de afdelingsleider.
Als er onregelmatigheden zijn, die de veiligheid voor een leerling zelf, van anderen of de
omgeving in gevaar brengt of dreigt te brengen, kunnen wij ouders verzoeken om hun
kind op te halen vanaf de kamplocatie (dit kan ook midden in de nacht zijn).
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