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Chr. Scholengemeenschap voor atheneum havo mavo 

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

van de leerlingen van de klassen gom3 en gom4, 

locatie Vinkeveen, schooljaar 2021-2022 

 

 

Vinkeveen, 19 juli 2021 

 

 

Betreft: introductiedag klas 3 en 4; kenmerk 20210720-1657 

 

 

Beste leerling, geachte heer, mevrouw,  

 

Het nieuwe schooljaar 2021-2022 begint voor de leerlingen van de klassen gom3 en 

gom4 op een gezellige en ontspannen manier. We hebben op dinsdag 31 augustus een 

sportief programma georganiseerd bij de zeilschool in Vinkeveen. 

 

De leerlingen van gom3 zullen twee mooie tochten maken over de Vinkeveense Plassen. 

Eerst zullen zij gaan kanoën en vervolgens zullen zij, onder begeleiding van instructeurs 

van de zeilschool, gaan zeilen in Noorse Askeladden. Een ideale boot voor de beginnende 

zeiler.  

 

Voor de leerlingen van gom4 staat er een andere uitdaging op het programma. Zij zullen 

namelijk expeditie Robinson gaan naspelen. Zij gaan met elkaar de sportieve strijd aan 

en leren elkaar op een bijzondere manier nog beter kennen. Deze dag zal dus vooral in 

het teken staan van samenwerken, vuur maken en zoeken naar logische oplossingen 

voor moeilijke puzzels! 

 

Vanwege het aantal leerlingen is er een verdeling gemaakt; er is een ochtendgroep en 

een middaggroep. Het programma ziet er als volgt uit: 

 

Ochtend: Klas GOM4  

08.15 uur:  Aanwezig bij de zeilschool in Vinkeveen, Herenweg 144. 

Melden bij VLC-docent. Start uitleg activiteiten, evt. omkleden 

08.30 uur:   Onderdeel 1  

10.00 uur:  Pauze 

10.15 uur:  Onderdeel 2 

11.45 uur:  Einde programma.  

 

Middag:  Klas GOM3 

12.15 uur:  Aanwezig bij de zeilschool in Vinkeveen, Herenweg 144. 

Melden bij VLC-docent. Start uitleg activiteiten, evt. omkleden 

12.30 uur:   Onderdeel 1  

14.00 uur:  Pauze 

14.15 uur:  Onderdeel 2 

15.45 uur:  Einde programma.  

 
De coaches van de klassen zullen op deze dag aanwezig zijn. De begeleiding van de 

activiteiten wordt gedaan door de zeilschool. Het programma is zo samengesteld dat 

iedereen mee kan doen. De activiteiten gaan altijd door; kijk daarom goed naar de 

weersverwachting en pas je kleding daarop aan.  
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Wat neem je mee?  

 Juiste kleding die past bij het weer. Dichte schoenen die nat en vies mogen worden. 
 Eventueel pet, zonnebril (eigen risico). 
 Zonnebrand. 
 Zwemkleding. 
 Handdoek. 
 Iets te eten/drinken voor in de pauze. 
 Set droge kleding + schoenen voor na afloop; 

en natuurlijk een goed humeur! 
 
Op deze dag is aanwezigheid natuurlijk verplicht! Indien een leerling echt niet aanwezig 

kan zijn, dient hij/zij afgemeld te worden bij de conciërge. 

Woensdag 1 september starten de lessen volgens het rooster dat in Zermelo staat.  

 
Mocht je nog vragen hebben, neem dan contact met ons op. 

 

Met vriendelijke groet, 

VeenLanden College

 

 

Mw. C. Röling, rln@hetvlc.nl – ochtend en 

dhr. S. Bosma, bos@hetvlc.nl – middag, 

coaches en organisatoren introductiedag 
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