
 

 

 

 

 
Aan de ouders/verzorgers van  
alle tweedejaars leerlingen 
 
 
Wormerveer, 30 juni 2017 
 
 
Betreft:  activiteiten laatste week leerjaar 2 
Kenmerk: 1617-087-201 
 
 

 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Hieronder vindt u alle informatie over het activiteitenprogramma van de laatste schoolweek. 
 
 

Dinsdag 11 juli - Triatlon, op het strand van de Jagersplas in Zaandam 

 
Om 12.00 uur starten we met een triatlon: fietsen, rennen en zwemmen. Er wordt 
gestreden om 6 bekers (1e, 2e en 3e prijs voor de jongens, én voor de meisjes). 
Na de prijsuitreiking gaan we gezellig “chillen”, zwemmen en zonnen. Er is genoeg 
ruimte voor een spelletje voetbal of trefbal. Laat iedereen ballen, frisbees en ander 
spelmateriaal meenemen! 
 
Tot slot trakteren we de leerlingen op een lekker hapje (voor de leerlingen die altijd 
honger hebben: neem ook zelf eten en drinken mee!)   
 
Om 14.00 uur gaan de docenten weg; leerlingen die langer willen blijven doen dat 
in overleg met thuis. De ouders zijn vanaf dat moment verantwoordelijk.  
 
De spullen die je mee moet nemen: 
Je fiets, zwemkleding, gymkleding, handdoek, eten, drinken en eventueel 
spelmateriaal. 
 
Waar moet je zijn? 
De docenten wachten tot 12.00 uur op de leerlingen. Zij staan op het Kuilpad 1  
(1509 AS Zaandam), op het parkeerterrein naast het fitnesscentrum Millers Sport bij 
de Jagersplas. 
 
Wil je liever vanaf school met een docent meefietsen? Meldt dit dan voor vrijdag 7 juli 
bij je mentor. We vertrekken dan om 11.15 uur vanaf school. 

 

 
Donderdag 13 juli - Efteling 

 
Om 08.30 uur moeten de leerlingen uiterlijk op school aanwezig zijn en zich 
melden bij hun mentor. De leerlingen en begeleiders gaan per bus naar Efteling. De 
bus vertrekt stipt om 08.45 uur vanaf school (en wacht niet!)  
Zorg zelf voor eten en drinken en houdt het gezellig. Waardevolle spullen? Laat ze 
lekker thuis!  
 
Rond 16.30 uur gaat de bus weer terug. Zorg dat je op tijd bent. De bus wacht op 
niemand. Rond 18.00 uur zijn wij weer terug bij school. 

 



 
 
 
 
 
Vrijdag 14 juli - Uitgeestermeer (LET OP! alleen 2B-2C-2D en 2E)  

  
Om 08.45 uur vertrek per fiets vanaf school (u mag uw zoon/dochter ook zelf 
brengen) 
 
10.00 uur sport- en spelactiviteiten 
 
12.30. uur zijn de leerlingen vrij en gaan ze weer naar huis. Alleen met uw 
toestemming mogen ze langer blijven. 
  
Belangrijk om te weten: 

 adres: Uitgeestermeer, naast de A9 

 activiteiten: kanoën, suppen, raften, voetballen, zwemmen en chillen  

 zwemvesten en wetsuits zijn aanwezig; de zwemvesten zijn verplicht voor het 
kanoën, het suppen en het raften; de wetsuits zijn speciaal voor het suppen 

 doorgeven aan de mentor als uw zoon/dochter geen zwemdiploma heeft 
 
Meenemen: 

 zwemkleding en handdoek 

 eten en drinken 

 zonnebrandcrème 

 regenkleding (als het gaat regenen gaan we door met een aangepast 
programma) 

 
 

Vrijdag 14 juli -  klas 2A 

 
Klas 2A heeft een ander programma, u wordt hier via de mentor over geïnformeerd. 


