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Chr. Scholengemeenschap voor atheneum havo mavo 

 

Aan de ouder(s)/verzorger(s)  

en de leerlingen van MM2C 

 

 

 

 

 

Mijdrecht, 17 december 2014 

 

 

Betreft: maatschappelijke stage 

 

 
Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen, 

In het kader van maatschappelijke stage gaan alle 2e klassen een dag wilgenknotten in 
de regio. Met zagen, ladders en tangen gaan zij aan de slag om de wilgen kort te wieken. 

Op de eerste ouderavond van dit schooljaar heb ik u gevraagd of u het leuk zou vinden 

om mee te helpen met de “wilgenknotdag” van uw zoon/dochter. Ik zou alle ouders een 

mail sturen wanneer de datum bekend zou zijn, zodat u in de agenda kunt kijken of u 
mee zou kunnen. 

Donderdag 15 januari is het dan zover! Met deze mail wil ik u vragen of u deze dag 

beschikbaar bent en mee wilt op wilgenknotexpeditie. Het zou het mooist zijn als er 2 

ouders mee zouden kunnen. De bedoeling is dat de ouders hier en daar wat aanwijzingen 
geven en er mag ook meegeholpen worden. Ik zorg voor kannen soep, koffie en thee. 

De leerlingen zullen om 8.15 uur op school verzamelen. Ik zal ze daar nog wat instructies 

geven over de dag en dan vertrekken de leerlingen op de fiets naar de wilgenknotplek. U 
kunt meefietsen of op eigen gelegenheid daar naartoe komen. 

Het zal tot ongeveer 13.00/14.00 uur duren. Dat ligt eraan hoe snel de leerlingen zijn. 

Ik hoor graag van u of u mee kunt gaan deze dag. Ik begrijp het uiteraard als u op deze 

korte termijn andere verplichtingen heeft. 

Alvast een fijne kerstvakantie. 

Met vriendelijke groet, 

VeenLanden College 

 

Wim Visser, 

mentor MM2C 
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