
 

Betreft: reis 5havo en 6vwo  
 
 
 
Amsterdam, 2 september 2021 
 
 
Beste ouders/verzorgers,  
  
Voor de leerlingen in de examenklassen hebben we een tweedaags uitstapje georganiseerd in september. 
Door corona was het vorig jaar niet mogelijk om op reis naar het buitenland te gaan en de dagen naar 
Buitenkunst in juni kwamen voor sommige leerlingen lastig uit vanwege de toetsweek. 
  
Dit is het laatste jaar op deze school en er zal hard gewerkt moeten worden en daarom willen we graag aan 
het begin van het jaar nog samen wat leuks doen. We gaan naar Petten, Noord-Holland en slapen daar één 
nacht: 6 vwo gaat op donderdag 16 en vrijdag 17 september en 5 havo gaat op maandag 20 en dinsdag 21 
september. We worden daar begeleid door ‘De Jongens Uit Schoorl’ bij water- en sportactiviteiten in 
Camperduin. 
  
De reguliere lessen vervallen deze dagen, voor leerlingen die niet meegaan is er een verplicht alternatief 
programma op school. 
  
De kosten voor dit uitje neemt school grotendeels voor haar rekening. We vragen een bedrag van 60 euro per 
leerling als bijdrage in de kosten. Hiervoor wordt later een factuur gestuurd. 
 
Het vervoer is per bus. We vertrekken om 08:30 vanuit school en rijden dan naar Beachhouse surf & family 
Hostel, Korfwaterweg 1 in Petten. De volgende dag rond 17:00 rijden we weer terug naar het Gerrit van der 
Veen College. Bij het hostel zijn fietsen die we zullen gebruiken om naar de strandactiviteiten in Camperduin 
te gaan.  
  
Denk bij het inpakken aan: zwemkleding, regenkleding, voldoende warme kleding en extra kleding en 
schoenen om te kunnen wisselen, nachtkleding, handdoek, toiletartikelen en flesje voor water en wat eten 
voor tussendoor. Zorg dat je mentor op de hoogte is van medicatie en van eventuele allergieën. 
  
Neem voor de eerste dag je eigen lunchpakket mee. Je bent niet in de gelegenheid om ergens iets te kunnen 
kopen.  

Het is verboden om alcohol of stimulerende middelen mee te nemen en te gebruiken. Ook als je 18 bent, mag 
je geen alcohol of tabak nuttigen tijdens een schoolactiviteit. Bij gebruik van alcohol, drugs, tabak en 
aanverwante artikelen word je direct (op eigen kosten) naar huis gestuurd.    

COVID-19 protocol  
We vragen alle leerlingen om de ochtend van de busreis een zelftest te doen als je nog niet dubbel 
gevaccineerd bent. Als je geen test meer hebt, kan je er een ophalen bij de conciërge in de week voor vertrek. 
Zorg ervoor dat je de instructie goed leest en de test naar behoren uitvoert. Daarnaast willen we u er graag op 
wijzen dat leerlingen met COVID-19 symptomen, ondanks een negatieve test, helaas niet mee kunnen.  
  
Wij hopen u bij deze genoeg geïnformeerd te hebben.  

Vriendelijke groeten van de organiserende docenten,  
Mélanie Ouwehand, havo 
Tinka ter Schegget, vwo 
Manon van der Garde, schoolleider 

 


