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Chr. Scholengemeenschap voor atheneum havo mavo 

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de mavo 3 leerlingen, 

 

 

Betreft: mentoruitje mavo 3 

 

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s) en beste leerling, 

 

Om het jaar leuk af te sluiten gaan we met de 3 mavo klassen op 3 juli naar Noordwijk. 

Er zullen verschillende dingen, afhankelijk van het weer, te doen zijn. Bijvoorbeeld, 

activiteiten op het strand (voetbal, frisbee, volleybal, etc.), zonnen, shoppen, door de 

duinen, etc. Genoeg te doen dus! 

 

Als lunch hebben we een broodje geregeld bij de Griek.  

 

’s Middags zijn we om ongeveer om 16:00 uur weer terug, zodat we op tijd zijn bij het 

schoolfeest. 

 

Voor het vervoer vragen we de ouders om te rijden. Uiteraard is er voor de chauffeurs 

ook een broodje bij de Griek! 

 

Dus alles op een rijtje: 

 

Datum: vrijdag 3 juli 

Vertrek tijd: 10:00 uur 

Kosten: 5 euro 

Terug komst: 16:00 

 

Dus geef je zo snel mogelijk op maar uiterlijk woensdag 1 juli om mee te gaan naar 

deze leuke afsluiting! 

 

’s Avonds is er op school het jaarlijkse schoolfeest VeLoCity! Met onder andere 2 podia en 

verschillende DJ’s en een lasergame! Dat wil jij niet missen! Dus geef je gelijk op! 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Deelname: 

o Ja, ik ga mee naar Noordwijk en naar het schoolfeest. 

o Ik ga alleen mee naar Noordwijk 

o Ik ga alleen naar het schoolfeest 

 

Vervoer: 

o Ja, mijn ouders kunnen rijden en er kunnen …. leerlingen mee rijden. 

o Nee, mijn ouders kunnen niet rijden. 

 

Stuur de antwoorden op de bovenstaande vragen naar je mentor. 

 

De mentoren kijken nu al terug op een mooi jaar en hopen dit jaar op deze manier 

gezellig af te sluiten. 

 

MM3A meneer Hoogstad, hst@hetvlc.nl 

MM3B meneer Van Vugt,  vug@hetvlc.nl 

MM3C meneer Bosma,  bos@hetvlc.nl 
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