Amsterdam, 9 oktober 2018
Betreft:
Werkweek
2e klas Overasselt 2018

Start:

Dinsdag 30 oktober 2018 om 10:00 u. op het Schoolplein

Einde: Donderdag 1 november 2018 om 13:45 u. op de P. Potterstraat

Geachte ouder (s) /verzorger (s) ,
Op dinsdag 30 oktober 2018 vertrekken de leerlingen van alle 2e klassen
naar Overasselt.
Een leuk en educatief uitstapje, waarbij het accent zal liggen op
buitenactiviteiten en het groepsproces. We hopen op mooi weer en
gemotiveerde leerlingen. We gaan o.a. fietsen, klimmen en kanoën.
Daarnaast is er een kampvuur en disco, dus iedereen komt aan zijn
trekken!
De leerlingen zijn ingedeeld in hun klas om activiteiten te doen en ze zijn
ingedeeld in kamers naar eigen keuze. Meisjes en jongens uiteraard op
gescheiden kamers.
Het programma ziet er globaal als volgt uit:
Dinsdag 30 oktober 2018
10:00 u. Verzamelen op het schoolplein
10:30 u. Vertrek richting bus op de Paulus Potterstraat
12:30 u. Aankomst in Buitencentrum in Overasselt
13:00 u. Welkomstwoord op Buitencentrum
13:30 u. Lunch
14:15 u. Indeling kamers volgens de groepjes
15:00 u. Activiteiten
17:30 u. Diner
19:00 u. Avondprogramma
00:00 u. Licht uit + stilte op de kamers

Woensdag 31 oktober
08:30 u. Ontbijt
10:00 u. Activiteiten
17:30 u. Diner
19:00 u. Avondprogramma
21:00 u. Disco in de Boskapel
00:00 u. Licht uit + stilte op de kamers
Donderdag 1 november
08:30 u. Bagage inpakken + schoonmaken
09:30 u. Ontbijt
10:30 u. Eindspel + prijsuitreiking
12:00 u. Vertrek bus naar Amsterdam
13:45 u. Aankomst op Paulus Potterstraat te Amsterdam
Vrijdag 2 november
Alle leerlingen zijn VRIJ !!

Bij deze willen wij u graag op de hoogte stellen van een aantal
huishoudelijke zaken:






Wij hebben duidelijke regels en afspraken. Alle leerlingen krijgen
vooraf dit pamflet uitgereikt en het wordt besproken in de
mentorles. Als je met elkaar op reis gaat, moet je afspraken maken
en moeten we elkaar kunnen aanspreken op de afspraken die
gemaakt zijn. Ook voor u als ouder is het belangrijk om te weten
wat dit pamflet inhoudt. U krijgt dit pamflet als bijlage meegestuurd
met deze brief.
We gaan o.a. fietsen, klimmen en kanoën. Daarnaast is er een
kampvuur en disco, dus iedereen komt aan zijn trekken! Er wordt
rekening gehouden met kinderen die vegetarisch of halal willen
eten. Graag doorgeven aan de mentor. Bijgevoegd vindt u een
paklijst met alle benodigde spullen.
Op dinsdag 30 oktober dienen de leerlingen uiterlijk om 10:00 u. op
het schoolplein aanwezig te zijn.















We vertrekken vervolgens vanaf de Paulus Potterstraat om 10:30
uur stipt.
We wachten NIET op laatkomers.
Donderdag 1 november komen we ’s middags rond 13:45 u. weer
op de Paulus Potterstraat aan (vaak is er vertraging op de terugweg
i.v.m. file). Als we erg laat zijn, dan geven we dat door aan school
en kunt u bellen met de receptie.
De school is niet verantwoordelijk voor gestolen of kapotte spullen.
Wij verzoeken u dan ook dringend om uw kind geen dure spullen
mee te geven zoals laptops, Macbooks, I-pad, I-Phone en andere
waardevolle apparatuur.
Telefoon mee op werkweek = verboden. Als een leerling dringend
moet bellen of gebeld moet worden kan dat met de telefoon van
een van de begeleiders.
Alcohol of drugs zijn ten strengste verboden. Bij het in bezit hebben
of het gebruiken van alcohol en/of drugs sturen we de leerling op
kosten van de ouders naar huis of wordt ouders gevraagd om hun
kind op te halen.
Verder worden leerlingen geacht zich sociaal te gedragen en te
luisteren naar de instructies van de docenten en
activiteitenbegeleiders. Bij herhaaldelijk niet opvolgen van
instructies en/of brutaal gedrag wordt de veiligheid in gevaar
gebracht en sturen wij de leerling naar huis.
Alle deelnemers zijn van school uit verzekerd voor de reis. Wel
verwachten we dat iedereen zelf WA verzekerd is.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u bellen naar het Sweelinck College,
020-572 11 50 en vragen naar de heer Samwel.
Als u wegens dringende zaken of noodgevallen uw kind op werkweek wil
bereiken,
dan kunt u de heer Boeijen bellen op het nummer 06-10 87 89 90
Verblijf:
Groepsaccomodatie ‘Het Buitencentrum’
St. Walrickweg 9
6611 KG Overasselt www.hetbuitencentrum.nl
Hopend u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
Dhr. J. Samwel

