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Chr. Scholengemeenschap voor atheneum havo mavo 

Aan de ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen in havo 3 

 

 

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste MH3 leerling, 

 

Op vrijdag 3 juli 2015 gaan wij heerlijk surfen met heel HAVO 3 en we horen nu al veel 

enthousiaste leerlingen die er zin in hebben. Er  is alleen nog wel een aantal belangrijke 

items dat we moeten bespreken voordat we kunnen gaan surfen. 

Voor deze activiteit onder begeleiding van professionele surfers wordt een eigen bijdrage 

gevraagd van 15 euro per leerling.  

Speciaal voor jullie de belangrijkste gegevens even op een rijtje: 

- zorg dat je op tijd aanwezig bent. We verzamelen om 8.30 uur op de parkeerplaats 

bij de fietsenstalling, uiterlijk 15:00 uur rijden we weer terug naar school; 

- een envelop met je naam erop en daarin: €15,- in briefgeld a.u.b.!; 

- aantal dingen dat wel handig is om mee te nemen: zwembroek, bikini, handdoek, 

zonnebrand voor als de zon schijnt, warme trui voor als het wat kouder is, een jas is 

dan misschien ook wel zo handig, neem wat extra geld mee om te lunchen, of beter 

nog: neem brood mee! Een bal is ook wel leuk, en we zullen zelf ook nog wat 

meenemen; 

- sommige dingen die niet handig zijn om mee te nemen: er is zand, dus neem geen 

iPads, boxen voor muziek etc. mee. Wij kunnen je niks verplichten, maar het is zo 

zonde als het stuk gaat...  

Om de kosten voor het vervoer te besparen kan dit uitje alleen maar doorgaan als we 

genoeg auto’s hebben. De mentoren en de teamleider rijden ook, maar we hebben 

daarnaast nog minimaal 6 auto’s nodig per klas. Je ouders mogen natuurlijk gezellig de hele 

dag blijven, maar als je ouders alleen ’s ochtends of ’s middags kunnen rijden willen wij dat 

ook graag weten. Wij vragen daarom aan jou en je ouders om online in te vullen of zij wel 

of niet bereid zijn om voor vervoer te zorgen. 

Voor klas MH3A: ga naar http://tinyurl.com/surfenh3a 

Voor klas MH3B: ga naar http://tinyurl.com/surfenh3b 

Voor klas MH3C: ga naar http://tinyurl.com/surfenh3c 

 

Alvast bedankt, 

 

Met vriendelijke groet, 

VeenLanden College  

 

De MH3 mentoren, 

MH3A: zst@hetvlc.nl  

MH3B: vrb@hetvlc.nl  

MH3C: brk@hetvlc.nl  
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