
 

 
 
 
 
 
 
 
Aan de ouders van leerlingen uit de brugklas 
 
 
Amsterdam, 2 september 2019 
 
Beste ouders, 
 
Het is bijna zover: de schoolreis van de brugklassen! Doel van deze reis is een nadere kennismaking van de 
150 leerlingen met elkaar, hun mentor, hun docenten en de brugklascoaches (leerlingen uit de 4e klas). Er 
gaan 12 collega’s en 15 brugklascoaches mee. 
 
We verzamelen voor vertrek op woensdag 11 september om    08.30 uur.  
We zijn weer terug op vrijdag 13 september rond     17.30 uur. 
 
Let op:  

 ’s Ochtends goed ontbijten, in de bus mag niet worden gegeten 

 Sportkleding aan  

 Lunchpakket voor de eerste dag mee 

 Gevulde waterfles/bidon mee 

Indien de aankomsttijd op vrijdag wijzigt  (bijvoorbeeld door files), dan zullen wij dit op het roosterscherm 
kenbaar maken. U kunt dit scherm bereiken via dit webadres: http://gerritvdveen.nl/leerlingen/leerlingen-
rooster/. 
 
Adresgegevens: 
Het Buitencentrum, St. Walrickweg, 6611 KG, Overasselt. 
Voor noodgevallen kunt u bellen met de teamleider, Reineke Hesselt van Dinter 06-50208786 
 
De leerlingen gaan twee dagen onder leiding van professionals aan de slag met survival-activiteiten en dans. 

Op woensdag gaan we met z’n allen naar het Archeon. 

 
De factuur van 150 euro ontvangt u deze week. Voor vragen over de betaling kunt u mailen met Ijlal el 
Hamami: i.elhamami@gerritvdveen.nl. 
 
De bagagelijst treft u hieronder aan. Zoals u ziet, is het meenemen van mobiele telefoons verboden.  
 
LET OP: indien er sprake is van bijzonderheden m.b.t. uw kind die wij als begeleiders moeten weten, 
dan verzoeken wij u dit aan de mentor te laten weten. Dat kan op de ouderavond van 3 september. 
(Hierbij kunt u denken aan: geen zwemdiploma, bijzondere medische omstandigheden, medicijngebruik 
(omschrijven), bedplassen, hyperventilatie, etc. De mentor zal in de klas inventariseren of er speciale 
dieetwensen zijn (vega/halal/glutenvrij). 
 
Mocht u vragen hebben, of als er problemen zijn van welke aard dan ook betreffende deze schoolreis, neemt 
u dan contact op met de mentor. 
 
Met vriendelijke groet,  
Namens de mentoren, 
Bianca Timman en Reineke Hesselt van Dinter 
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Bagagelijst Kennismakingsdagen Overasselt  
 
 

 

 Lunchpakket voor woensdag 
 

 Kleding, voldoende voor koud en nat weer 
 

 Sportkleding/makkelijk zittende kleding 
 

 Schoeisel – (sport) schoenen 
 

 Regenkleding 
 

 Waterfles of bidon! 
 

 Een eigen (kampeer) beker, bord, vork, lepel en mes met de naam erop. Geen 
wegwerpspullen.  

 

 Eigen theedoek 
 

 Slaapspullen: meenemen:   - 1slaapzak (of dekbed) 
                                                         - 1 kussensloop en 1 hoeslaken 

 Toiletartikelen 
 

 Handdoek 
 

 2 plastic tassen (o.a. voor vuile kleding en schoenen) 
 

 Bij lang haar: elastiekje(s) om haar op te binden i.v.m. survivalactiviteiten (helm dragen) 
 

 
Niet meenemen i.v.m. kwijtraken: sieraden, luxe artikelen, dure merkkleding, Ipads, mobiele 
telefoon en geld. 
 
Etenswaren: alleen gezond eten meegeven 
 
Rookwaar, alcohol, drugs e.d. zijn uiteraard ten strengste verboden (bij overtreding wordt de 
leerling onherroepelijk naar huis gestuurd). 
 
Tip bij thuiskomst: voer controle uit op mogelijke tekenbeten. 

https://www.voedingscentrum.nl/nl/thema-s/ik-ben-9-13-jaar.aspx

