Chr. Scholengemeenschap voor atheneum havo mavo

Aan de ouder(s) en/of verzorger(s) van de leerlingen
van de sportklassen Mijdrecht en Vinkeveen

Mijdrecht, 5 oktober 2018
Betreft: sportklas kamp in het 2e jaar 2 juni – 7 juni 2019; ons kenmerk 20181005-652
Geachte heer, mevrouw,
In de tweede klas sportklas bieden wij de leerlingen de mogelijkheid om met alle 2e jaars
sportklasleerlingen op kamp te gaan naar Bretagne, Frankrijk. We vertrekken op zondag
2 juni 2019 in de avond richting camping La Plage de Goulien. Dat is ons verblijf voor de
rest van de week. Onze leerlingen zullen verblijven in een mobile home, waar ze met 5
personen in slapen. We vertrekken op donderdag 6 juni in de avond na het diner weer
naar Nederland.
De camping is op 5 minuten lopen van het strand waar we deze hele week zullen blijven
om te leren (golf)surfen, maar we zullen ook diverse sporten gaan spelen die onze
leerlingen geleerd en gespeeld hebben in de 2 jaren van de sportklas. Een actief
sportkamp dus, met veel uitdaging en dat exclusief voor onze sportklas leerlingen.
De kosten voor het surfkamp zijn € 325. Dit bedrag is opgebouwd uit de reis, het
onderkomen in mobile homes, surflessen (theorie en praktijk) door gediplomeerde
surfleraren van Oz Lines Surfschool, surfmateriaal en alle dagen eten en drinken.
Aangezien de reis vrijwillig is, is er geen financiële ondersteuning vanuit school. U geeft
uw toestemming door het invullen en het ondertekenen van het bijgevoegde formulier.
Het formulier moet voor 19 oktober a.s. in ons bezit zijn, anders gaan we ervan uit dat
uw zoon/dochter niet meegaat met dit kamp. U zult later een rekening ontvangen. U
dient zelf wel een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
VeenLanden College
Sportklas docenten

Locatie Mijdrecht Diamant 9, 3641 XR Mijdrecht
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Inschrijfformulier sportklas Surfcamp Bretagne 2 t/m 7 juni

Als ouder van ……………………………… verklaar ik hierbij toestemming te geven voor
deelname aan het sportklas surfcamp in Bretagne.
Naam leerling:

Naam ouder/verzorger:

Handtekening:

Handtekening:

Graag willen we alvast de volgende gegevens hebben van uw kind:
Een kopie paspoort/ID-kaart en een kopie Europese verzekeringspas geniet aan
dit formulier.
In het bezit van een zwemdiploma: Ja / Nee (omcirkelen welke van toepassing is a.u.b.)
Vegatarisch: Ja / Nee (omcirkelen welke van toepassing is a.u.b.)
Dieet:
………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Medische gegevens:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Voor 19 oktober 2018 inleveren bij de sportklasdocenten.
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