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NAAR DE ARDENNEN! 

Wil je graag mee op een actieve en sportieve schoolreis? 
 

Dan is de schoolreis naar de Ardennen wat voor jou! 

 
Kosten: 175,- per persoon - Projectleider: de heer T. Raaijmakers 

 

Dit jaar organiseren we voor leerlingen uit de derde klas een sportieve Ardennen-

werkweek. We verwachten dat de reis een groot succes gaat worden en uw kind een 
onvergetelijke tijd gaat beleven. Zon, water, bergen, lachen, sportief bezig zijn en 

genieten zijn de belangrijkste ingrediënten waar iedereen zich voor inzet!  

 
Op woensdag 5 juli vertrekt de bus van school 

richting de Belgische Ardennen! Als we ‘s middags 

aankomen kunnen we onze spullen direct in onze 
huisjes kwijt. We slapen in groepjes van 4 in kleine 

bungalows. 

 

In de Ardennen staat een professioneel team klaar 
om ons de dagen die volgen te vermaken met 

allerlei activiteiten! 

 
Wat kun je allemaal verwachten?  

 Kanoën 

 Mountainbiken 
 Avondspellen  

 Kampvuur 

 Abseilen en rotsklimmen en nog veel meer! 

 
Dus heb jij zin om 3 dagen met je klasgenoten de 

Belgische Ardennen te verkennen?  

 
Geef je dan snel op! 
 

Met vriendelijke groet, 

 

Ton Raaijmakers, projectleider 

 

Aan de ouders/verzorgers en leerlingen van leerjaar 3  

Datum : Zaandam, 03-04-2017 

Kenmerk : SC/lk/U493-17 

Betreft : Schoolreis Ardennen 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Mag uw zoon/dochter 3 dagen mee naar de Ardennen? 

 

Met onderstaand strookje geeft u toestemming en tekent u voor betaling.  
 

Wilt u het strookje uiterlijk woensdag 19 april 2017 bij de mentor in laten 

leveren? U ontvangt daarna van ons de factuur.  
 

Wij verwachten dat veel leerlingen mee mogen en kunnen gaan. Voor de leerlingen 

die niet mee mogen of kunnen, is er een thuisprogramma op school. U mag ook de 
projectleider even bellen met de reden waarom u geen toestemming kunt geven. 

Misschien vinden we samen een oplossing om uw zoon of dochter toch mee te 

kunnen laten gaan? 

 
Kosten en betaling 

 

De kosten voor dit schoolreisje zijn € 175,- inclusief vervoer, overnachtingen, eten en 
drinken. Na aanmelding ontvangt u een factuur.  

 

Het is ook mogelijk om het totaalbedrag in drie termijnen te betalen.  
In dat geval moet de eerste termijn van € 75,- voor 1 mei 2017 betaald zijn, de 

tweede termijn van € 50,- voor 1 juni 2017 en de derde termijn van € 50,- voor 1 

juli 2017. 

 

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

3 DAGEN NAAR DE ARDENNEN VAN 5 TOT EN MET 7 JULI 2017 

 Dit strookje a.u.b. inleveren vóór 19 april 2017 (bij de mentor)  

Naam ……………………………………………………………………………………………………… 

Mijn zoon/dochter ………………………………………………………. uit klas …………. 

gaat wel/niet mee naar de Ardennen en heeft mijn toestemming. 

 

Ik betaal hiervoor het bedrag van 175,- euro. 

 

Handtekening ouder/verzorger ………………………………………    


