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Chr. Scholengemeenschap voor atheneum havo mavo 

 

 

 

 

 

 

Aan de ouder(s) en/of verzorger(s) van de leerlingen van de klas MM2B 

 

 

 

 

 

Mijdrecht, 18 juni 2015  

 

 

Betreft: eindactiviteit mentorklas 

 

 

Geachte ouder(s) en/of verzorger(s),  

 

Op woensdag 1 juli staat het klassenuitje gepland voor MM2B. Zij kwamen al snel zelf 

met het idee om naar Walibi te gaan omdat een ander klas ook waarschijnlijk gaat.  

Ik heb aangegeven dat er van school uit wel budget is voor deze dag, maar dat er voor 

Walibi meer bij betaald zal moeten worden. 

Ik heb ook aangegeven dat het lastig is qua organisatie (vervoer van ouders) en dat 

misschien niet alle ouders het kunnen/willen betalen. 

 

Ik heb uw zoon / dochter gevraagd aan u te vragen of het geen probleem is om extra bij 

te betalen om naar Walibi te gaan omdat het budget vanuit school niet voldoende is. Ik 

heb ook aangegeven dat als het niet mogelijk is om te betalen, zij het me aangeven. De 

klas was bereid om eventueel bij te betalen als het nodig mocht zijn. Dat vind ik een heel 

zorgzaam gebaar waar u ook trots op mag zijn.  

 

Mijn collega heeft een offerte bij Walibi aangevraagd en de entreeprijs zou uitkomen op 

ongeveer  10 euro per leerling. Deze prijs is na aftrek van het budget dat school ter 

beschikking heeft. De entreeprijs voor de ouders wordt van het schoolbudget betaald. De 

ouders gaan dus gratis naar binnen, als zij geen andere plannen hebben.  

Eten en drinken op deze dag komt voor rekening van leerlingen en begeleiders zelf. 

 

Ik hoop dat u antwoord kunt/wilt geven op onderstaande 2 vragen.  

 

1. Wilt / kunt u de entree voor uw kind betalen? 

 

2. In het onderstaande schema heb ik aan de hand van uw zoon / dochter 

aangegeven wie er gaat rijden. Sommige ouders hebben aangegeven alleen de 

kinderen er naar toe te brengen of hen alleen op te halen. Bent u het eens met 

deze indeling?  
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(Het aantal leerlingen die mee kunnen, staat achter elke naam) 

 

Naar Walibi Terug van Walibi 

Donny Stam   4 Donny Stam   4 

Sven de Bie   4 Sven de Bie   4 

Jeffrey Timmerman  4 Jeffrey Timmerman  4 

Zulaicca Khedoe  8 Zulaicca Khedoe  8 

Romy Betjes   6 Marjolein Werkhoven 4 

Ruitenbeek   3 Ruitenbeek   3 

  

Reserve (door ziekte of anders)  

Seth Korver   4 Kaylee van Beest  4 

Nick Droppert   4  

 

Bedankt dat jullie bereid zijn te rijden! Ik hoop dat het een leuke dag voor uw kinderen 

zal zijn.  

  

Wilt u uw antwoord op de 2 vragen mailen? (naar rui@hetvlc.nl) 

Indien vraag 1 met nee wordt beantwoord, zal het niet doorgaan en zullen we er gewoon 

een leuke dag in de buurt van maken. 

Uiteraard zal ik uw antwoord op vraag 1 niet delen met de leerlingen of collega’s. 

 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

 

Met vriendelijke groet, 

VeenLanden College 

 

 

 

 

Madeleine van de Ruitenbeek, 

mentor MM2B 

06-11 64 1313  
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