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Aan de ouder(s)/ verzorger(s) van/en de leerlingen uit 4 havo 
 

 

 

 

Datum:   7 oktober 2022 

Kenmerk: 22230065/KAR 

Betreft:  reisweek 4h 

 

 

 
Beste ouder(s)/verzorger(s), beste leerling, 

 
Tijdens de ouderavond in september spraken we al over de reisweek die de leerlingen van 3mavo, 
4havo en 5vwo gaan maken in de week van 8 mei 2023. Middels deze brief presenteren we het 
programma en het tijdpad naar de reisweek toe.  
 
We zijn verheugd om te kunnen melden dat de optie om te kiezen voor een reis naar het buitenland 
weer terug is in het programma. De leerlingen krijgen, in samenspraak met u als ouder/verzorger, een 
drietal reizen aangeboden waaruit gekozen kan worden. 
 
Let wel, niet alle reizen kunnen ongelimiteerd gekozen worden. Hoewel we hopen dat we iedereen de 
reis van zijn eerste keuze kunnen aanbieden, kan het zijn dat er een loting moet plaatsvinden bij over 
aanmelding. Door het aanbieden van een gevarieerd en divers programma hopen we dat dat niet 
nodig zal zijn. Een mogelijke loting vindt plaats onder toeziend oog van de ouderraad. Alleen al om 
deze reden is het goed om het tijdpad en het protocol goed te lezen en de genoemde data te noteren. 
 
Een beschrijving van de verschillende reizen is te vinden in dit boekje. Aan alle reizen zijn kosten 
verbonden. Zodra de leerlingen een keuze hebben gemaakt en deze definitief is, ontvangt u een 
factuur Op de laatste pagina van dit boekje vindt u het aanmeldformulier. Wij verzoeken u om op dit 
formulier jullie keuze aan te geven, het formulier vervolgens te ondertekenen en door uw zoon/dochter 
in te laten leveren bij zijn/haar coördinator op uiterlijk vrijdag 28 oktober. 
 

Tijdpad 

• September:  aankondiging ouders tijdens ouderavond; 

• Week van 10 oktober: uitleg in mentorles & uitdelen reisboekjes; 

• Vrijdag 28 oktober: deadline inleveren getekende keuzeformulier bij coördinator; 

• Maandag 31 oktober: mogelijke loting; 

• Begin februari:  facturering reizen; 

• Medio 10 april:  informatiebijeenkomst voor leerlingen. 
 

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met de coördinator van uw 
zoon/dochter of met ondergetekende. Wij wensen alle leerlingen een fantastische week toe. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Joost van het Kaar, conrector brugklassen en mavo 

 

 


