Amsterdam, September 2018
Betreft: kamp klas 1A, 1B en 1C
Geachte ouders/verzorgers,
Op woensdag 26 september vertrekken de leerlingen van 1A, 1B en 1C naar
Duinrell. Bij deze willen wij u graag op de hoogte stellen van een aantal
huishoudelijke zaken.
We gaan o.a. het pretpark in, zwemmen en naar het strand. Wij verblijven in
bungalows.
Als uw kind geen zwemdiploma heeft, dan is er een alternatief programma voor
hem/haar geregeld o.l.v. een docent.
Uw kind zal volgende week het kampboekje ontvangen met de paklijst.
Onze schoolkamp valt onder het jaarprogramma daarom is deelname verplicht.
Woensdag 26 september vertrekken we vanaf het Sweelinck College om 9:15 uur.
Op woensdag dienen de leerlingen uiterlijk om 9.00 uur op het schoolplein
aanwezig te zijn. We wachten NIET op telaatkomers.
Vrijdag 28 september komen we ’s middags rond 14:00 uur weer bij school aan.
Gezien eventuele files zou dit ook wat later kunnen zijn.
Alle deelnemers zijn van school uit verzekerd voor de reis. Wel verwachten we dat
iedereen zelf WA verzekerd is.
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 console,
geluidsapparaten en andere apparatuur. Als een leerling dringend moet bellen of
gebeld moet worden, kan dat met de telefoon van Mv. S. Baldeck.
Het meenemen van een mobiele telefoon is strikt verboden! Wanneer de leerling
een eigen telefoon op kamp meeneemt, wordt die ingenomen.
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u bellen naar het Sweelinck College,
020 - 572 11 50, en vragen naar mw. Baldeck.
Als u wegens dringende zaken of noodgevallen uw kind op deze dagen wil bereiken,
dan kunt u mw. Baldeck bellen op het nummer 06 – 15 26 70 50.
Verblijf:
Duinrell, www.duinrell.nl
Duinhostel te Wassenaar
Hopend u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
Mw. G. Bruijne
Adjunct-directeur

Mw. S. Baldeck
Leerjaarcoördinator VMBO 1 en HAVO 1

