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Aan de ouder(s)/verzorger(s) van 3m, 4h en 5v 
 
 
 
 
Datum:   10 december 2021 
Kenmerk: 212200189/KAR 
Betreft:  Reizen voorexamenklassen 
 
 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
In het schrijven van 17 november jl. kondigden we al aan dat we dit schooljaar geen 
werkweken organiseren met locaties in het buitenland. Uiteraard betreuren we dat we dit jaar 
niet in de gelegenheid zijn om met uw zoon/dochter op reis te gaan naar een locatie buiten 
onze landsgrenzen. We zijn echter wel verheugd dat we u kunnen vertellen dat de 
reiscommissie een mooi en uitdagend programma heeft neergezet in Nederland voor alle 
leerlingen uit 5V, 4H en 3M. 
 
De voorexamen reizen gaan door! 
Alle reizen zijn omgezet naar een mooi en uitdagend programma in Nederland. Iedere 
jaarlaag krijgt een keuzeprogramma aangeboden. Van interrailen met de trein, tot een 
culturele trip naar Maastricht. Van een week surfen op Ameland tot een week survivalkamp 
in het oosten van het land. Er is voor ieder wat wils en de keuze is reuze. 
 
Hoe te kiezen? 
Komende week wordt er in de mentorles aandacht besteed aan de reisweek die plaatsvindt 
in de week van 9 mei 2022. Alle leerlingen krijgen een keuzeboekje uitgereikt met daarin een 
beknopte uitleg van het programma en de kosten van ieder onderdeel. Binnen elke afdeling 
kan er gekozen worden tussen twee of drie reizen in Nederland. Overkoepelend is er voor 
alle niveaus een mooi programma gemaakt in en om Haarlem. Dit voor de leerlingen die 
liever dicht bij huis blijven. 
In het keuzeboekje zijn tevens de afspraken opgenomen die gelden tijdens het reizen. Ten 
slotte is er een inschrijfformulier toegevoegd waar u samen met uw zoon/dochter een keuze 
maakt voor één reis en waarop u aangeeft akkoord te gaan met de eerder genoemde 
afspraken. 
 
Tijdpad: 
Om de reizen goed te kunnen organiseren hebben we voor het volgende tijdpad gekozen. 

• Week van 13 december: uitdelen keuzeboekje en uitleg programma; 
• 14 januari 2022: deadline inleveren keuzeformulier bij coördinator; 
• Begin februari: facturering van de gekozen reizen; 
• 14/15 april 2022: informatiebijeenkomst voor leerlingen. 
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We kijken ontzettend uit naar de week van 9 mei, waar we met uw zoon/dochter op reis 
gaan!  
 
Met vriendelijke groet,  
mede namens Priscilla Ruizeveld de Winter en Brenda Stam, 
 
 
Joost van het Kaar 
Conrector brugklas & 234 mavo 
 


