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Aan: de ouders van de leerlingen van 2va 
 

 

 

 

 

Datum:   19 mei 2017 

Kenmerk: 16268/KST 

Betreft:  klassenuitje klas 2 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

 

Het wordt weer mooi weer en het lijkt mij leuk om een sportieve buitenactiviteit te 

organiseren als klassenuitje. Vorig jaar zijn we met z’n allen naar de finale schoolvoetbal in 

Amsterdam gaan kijken en hadden we een zeer geslaagde picknick achteraf met veel water-

hindernissen.  

 

 

 

De wens van de meerderheid van de klas is om te gaan poldersporten.  Een actieve 

hindernisbaan waarbij je kleding zeker niet droog en schoon blijft.  Wij kunnen dit doen in De 

Kwakel, ongeveer 45 minuten met de auto. Ik ben benieuwd of er weer ouders zouden 

kunnen brengen en halen. De activiteit kost € 12,50 per persoon. Na de poldersport lijkt het 

mij erg gezellig om met elkaar af te sluiten met een picknick, met alle ouders die er bij 

kunnen zijn. Omdat het inmiddels etenstijd is, zijn jongere broertjes en zusjes ook van harte 

welkom. Als locatie hiervoor denk ik aan het noordelijke strandje aan de Westbroekplas in 

Velserbroek (vlak bij Villa Westend). We hebben nog even om het voor te bereiden, maar ik 

ben benieuwd welke ouders kunnen rijden. 
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Kunt u mij per mail antwoord geven op onderstaande vragen? 

- Bent u bereid te brengen? 

- Bent u bereid te halen? 

- Hoeveel leerlingen (incl. eigen kind) kunnen in uw auto meerijden? 

- Bent u akkoord met de prijs voor deze activiteit? 

- Bent u bereid eventueel meer te betalen om een reductie voor andere ouders 

mogelijk te maken? 

- Bent u aanwezig bij de picknick? (Ongeveer 18:30 u. Iedereen neemt wat eten en/of 

drinken mee) 

- Hebt u andere vragen? 

 

De klassenactiviteit wil ik organiseren op: 

Vrijdag 30 juni 2017  

14:45 u vertrek van school 

18:00 u terug naar Haarlem 

19:00 u  picknick 

 

Ik hoop op weer zo’n warme dag als vorig jaar en op een gezellig samenzijn om dit 

schooljaar met elkaar af te sluiten. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Bas Koster 

Mentor klas 2va 

06 55337900 

b.koster@schoter.nl 


