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Chr. Scholengemeenschap voor atheneum havo mavo 

Aan de ouder(s) en/of verzorger(s) en aan  

de leerlingen van de klas goha3a en goha3b, 

locatie Vinkeveen, schooljaar 2021-2022 

 

 

Vinkeveen, 20 juli 2021 

 

 

Betreft: startweek goha3a en goha3b; kenmerk 20210720-1651 

 

 

Beste leerling, geachte heer, mevrouw, 

 

In deze eerste vakantieweek ontvangt u de brief over de eerste week van het schooljaar 

2021-2022. Uw zoon/dochter zit dan in klas goha3a of goha3b. De eerste week zal een 

introductieweek zijn, vol met activiteiten en informatie ter voorbereiding op havo 3 of 

atheneum 3. Lees deze brief goed door en stel eventuele vragen per mail of op dinsdag 

31 augustus.  

 

Dinsdag 31 augustus 

De leerlingen worden om 10.00 uur op school verwacht en het programma zal tot 

ongeveer 14.00 uur duren. Het programma van deze dag:  

 kennismaking met de coaches; 

 kennismaking en teambuilding met de nieuwe klas; 

 uitleg over de belangrijke zaken van het schooljaar; 

 voorbereiding op de drie start-dagen in Leusden. 

 

Op de laatste dag van dit schooljaar hebben de leerlingen bij de rapportuitreiking extra 

zelftesten mee naar huis gekregen voor in de zomervakantie. De minister vraagt alle 

scholen in het voortgezet onderwijs om hun leerlingen en personeelsleden nog voor de 

zomervakantie vier extra zelftesten mee te geven. Door leerlingen en personeelsleden te 

vragen zichzelf na terugkomst van vakantie en kort voor de start van het nieuwe 

schooljaar te testen, hoopt het ministerie onverhoopte besmettingen op te sporen 

voordat deze de school binnenkomen. Als school geven wij het dringende advies 

bovenstaande op te volgen. 

 

Woensdag 1 september t/m vrijdag 3 september  

De leerlingen zullen samen met hun coaches van woensdag tot en met vrijdag 

bivakkeren op het terrein van de organisatie YMCA Kampeercentra in Leusden. Midden in 

de bossen bij Leusden op het Landgoed den Treek liggen 9 tentenkampen. Wij hebben 

een heel veld met tenten tot onze beschikking en zullen daar een gevarieerd programma 

volgen, vol met sport, spel en teambuildingsactiviteiten. 

De kosten van deze drie dagen bedragen € 95,-. U ontvangt hiervoor in de eerste 

schoolweek in september een aparte factuur. 

 

Het adres waar wij verblijven: 

YMCA Kampeercentrum Leusden 

Paradijsweg 4 

3832 GT Leusden 

Telefoon: 033 – 4940330 
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Op woensdag 1 september worden de leerlingen om 11.30 verwacht op school en melden 

ze zich bij de coaches van hun klas. Er is van tevoren een auto-indeling gemaakt. De 

auto’s zullen op het schoolplein staan; de bagage wordt aan de chauffeur van de 

aangewezen auto gegeven. Voor deze dag dienen de leerlingen een lunchpakket mee te 

nemen.  

 

Op vrijdag 3 september vertrekken we als groep om 15.00 uur weer richting Vinkeveen. 

We zullen daar omstreeks 15.45 uur aankomen. Bij aankomst graag de ingang van het 

schoolplein vrijhouden, zodat de auto’s weer het plein op kunnen rijden.  

 

Handig om mee te nemen:  

 sportieve kleding, warme kleding voor de avonden én zwemkleding; 

 toiletspullen + medicijnen als je die gebruikt; 

 handdoeken en badhanddoek; 

 slaapzak, hoeslaken en een hoofdkussen (matrassen zijn aanwezig!); 

 theedoek voor enige corveewerkzaamheden; 

 plastic zak (voor natte kleding/schoenen); 

 spullen voor de uitwerking van bepaalde opdrachten (pen, potlood, papier); 

 sportschoenen; 

 een flesje waar je water in kunt doen; 

 een zaklantaarn; 

 lunchpakket voor de eerste dag.  

 

Het VeenLanden College verbiedt het meenemen en gebruiken van alcohol en drugs. Wilt 

u dit item met uw zoon/dochter bespreken en daarop toezien. Tevens verzoeken we u 

erop te letten dat uw zoon/dochter geen energiedrankjes en geluidsdragers meeneemt. 

 

Omdat de ruimte in de auto’s beperkt zal zijn, verzoeken wij iedere leerling om 1 tas, 1 

rugtas handbagage en 1 vuilniszak met evt. een kussen mee te nemen. Gezien de ruimte 

vragen wij geen grote koffers mee te nemen.  

 

Vervoer  

Voor het vervoer zijn wij sterk afhankelijk van ouders die op de heenreis en/of terugreis 

willen rijden. Zou u hier over na willen denken en dit z.s.m. aan ons willen laten weten? 

Ook vragen wij om specifieke zaken rondom uw zoon/dochter wat betreft eten per mail 

door te geven aan Petra Ottevanger. 

 

Zou u de volgende informatie zo snel mogelijk en uiterlijk vrijdag 20 augustus 

2021 naar Petra willen mailen, indien van toepassing:  

-U bent in de gelegenheid te rijden naar Leusden.  

-U kunt rijden op de heenreis, terugreis of zowel de heen- als terugreis.  

-In uw auto heeft u (inclusief alle bagage) de ruimte om …… leerlingen mee te nemen.  

-Uw zoon/dochter heeft allergieën en/of andere wensen rondom het eten.  

-Uw zoon/dochter gebruikt medicijnen.  

 
Mail voor het vervoer en zaken over eten naar mw. P. Ottevanger: ott@hetvlc.nl 

Mail voor algemene zaken naar dhr. M Colijn:    cln@hetvlc.nl 

 
Wij hopen op een gezellige en opbouwende startweek!  

 

Met vriendelijke groet,  

VeenLanden College  

 

dhr. M. Colijn    coach goha3a  06-18087847   

mw. G. Zandberg   coach goha3a  06-18172559 

dhr. M. Kadi     coach goha3b  06-28682527 

mw.. P. Ottevanger   coach goha3b  06-18157458 
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