Spijkenisse, september 2017.
Aan de ouders van de leerlingen van de groep 7.
Het duurt nog wel even, maar voor je het weet is het zover.
De werkweek!!!!( 28,29 en 30 mei 2018)
Over ongeveer zeven maanden gaan de kinderen van groep 7 op werkweek naar Oostvoorne.
We logeren in het Samuel Naardenhuis, vlakbij Oostvoorne en het Brielse Meer.
Op het programma staan o.a. excursies naar de Tenelleplas. Andere programmapunten zijn :
strandactiviteiten, speurtochten, vossenjacht in Brielle, zwemmen in het Rivierabad op donderdag,
avondspelletjes, bonte avond, kampvuur enz.
We gaan naar Oostvoorne op de fiets. De afstand valt mee (ongeveer 27 km) Onderweg wordt er
regelmatig gepauzeerd. Het is voor veel kinderen een geweldige ervaring om een kleine week op reis en
van huis te zijn. Vaak voor de eerste keer zonder ouders.
In de maand april wordt er een voorlichtingsavond belegd om het definitieve programma met U te
bespreken en eventuele vragen te beantwoorden.
We vragen t.z.t. enkele ouders om de bagage op maandag te brengen en op de woensdag weer te halen.
Op de donderdag of vrijdag erna gaan we zwemmen ter afsluiting van deze kampweek.
Allereerst vragen we U om toestemming te geven uw kind mee te laten gaan.
Wilt U het onderstaande strookje mee naar school terug laten nemen?
De kosten voor dit schoolkamp bedragen € 70,- per kind.
Omdat we nu al moeten beginnen met aanbetalingen en reserveringen willen we verzoeken zo snel
mogelijk te betalen.
U kunt het bedrag in een keer betalen of in twee keer.
Als U het bedrag in een keer betaalt, wilt U dit dan per 30 november doen.
Wilt U het bedrag in twee keer betalen, dan graag € 35,- per 30 november en de resterende
€ 35,- per april
Het geld moet gestort worden op de rekening van de ouderverening. U ontvangt geen acceptgirokaart.
Wilt U het bedrag overmaken op NL98 INGB 0005126258
t.n.v. penningmeester o.b.s. Annie.M.G.Schmidt
onder vermelding van : werkweek groep 7 + de naam van uw kind.
Wilt U vast een voorproefje: kijk op http://anniewerkweek.yurls.net
Met vriendelijke groet,
Juf Barbara en meester Kees
(Wilt U onderstaand strookje volgende week weer op school inleveren)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ik geef toestemming om mee te gaan met de werkweek van groep 7 voor mijn zoon/dochter
_______________________________________________________
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Ik betaal in een keer € 70 per 30 november 2017.
Ik betaal in twee keer: € 35 per 30 november 2017 en weer € 35 voor maart 2018
Handtekening ouders/verzorgers:

Hoofdvestiging: M. Kramersstraat 2
Dependance: W. Bladergroenstraat 45 www.amgschmidt.nl
E-mail: directieamgs@prokind-scholengroep.nl
3207 WB Spijkenisse
3207 TA Spijkenisse
administratieamgs@prokind-scholengroep.nl
tel: 0181 – 630 433
tel: 0181 – 643 406

