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Beste ouder(s)/verzorger(s),
Na jaren van corona en lockdowns is er eindelijk weer de mogelijkheid om een werkweek
te organiseren! De werkweek voor de klassen 3a, 3b en 3c vindt plaats van maandag 13
juni tot en met donderdag 16 juni.
We hebben ervoor gezorgd dat er twee opties zijn. De ene groep gaat naar Texel, de
andere groep gaat naar Appelscha. Hieronder een korte beschrijving van de programma’s
en eraan verbonden kosten.
Texel (plek voor 54 leerlingen, kosten zijn € 270,- p.p.)
Vertrek op maandag om 8:00 uur, terug op donderdag om 22:00-22:30 uur
Verdeeld over de week vinden er diverse activiteiten plaats waaronder een
fietsspeurtocht over het eiland Texel, een bezoek aan Ecomare en er wordt een beach
battle gevoerd op de zandbank. Je gaat naar zwembad de Krim, gaat karten in Den Burg
en gaat met een garnalenboot mee. Vervoer van en naar de locatie is geregeld.
Verblijfadres: Stayokay hostel Texel, Haffelderweg 29, 1791 AS te Den Burg.
Appelscha (plek voor 35 leerlingen, kosten zijn € 230,- p.p.)
Vertrek op maandag om 9:00 uur, terug op donderdag om 14:00 uur
Je gaat zwemmen in bosbad Appelscha en meedoen met outdoor activiteiten van de
jongens van Outdoor. In mission impossible ga je onder andere wandklimmen, abseilen
en tokkelen. Daarnaast wordt er nog gevaren of gesupt en kun je gaan mountainbiken.
Er wordt op een van de avonden een verzorgde barbecue georganiseerd, de andere
avonden koken we zelf. Vervoer van en naar de locatie is geregeld.
Verblijfadres: Kampeerboerderij Wouda, Wester es 3, 8426 BJ te Appelscha.
Kiezen
Je kunt een keuze maken uit een van beide kampen. Zoals bij de kampen is aangegeven
is er een maximaal aantal leerlingen wat naar een locatie kan. Daarnaast zijn er
verschillende kosten aan de kampen verbonden.
Wilt u in overleg met uw kind bepalen waar de voorkeur naar uit gaat. Als er meer
aanmeldingen zijn voor een van beide kampen, dan zal er geloot worden. De keuze kan
dus anders zijn dan de uitkomst.
Mocht er geen voorkeur zijn voor een bepaalde werkweek, kruis in het formulier dan
beide opties aan.

De keuze kan door de ouders worden doorgegeven via het formulier in deze link of via de
QR-code. U heeft hiervoor de tijd tot en met donderdag 21 april.
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MKmzkMpZdUOcV_KlNs9PU7TwG
w8495tOqf4dI2508sVUNzRTV0VNQlhYTEJRQkwyVFJVVERQVERCSi4u

Kosten
De werkelijk kosten van de werkweek liggen hoger dan de bedragen in deze brief. Die
extra kosten betaalt de school uit de NPO-gelden die de school heeft ontvangen. Deze
gelden vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) mogen we onder andere
inzetten voor extra activiteiten voor de leerlingen.
De school heeft een collectieve scholieren-ongevallenverzekering (bedoeld als aanvulling
op reeds door u getroffen voorzieningen zoals ziektekostenverzekering) en een
reisverzekering afgesloten.
Mocht u nog verdere informatie nodig hebben, neemt u dan contact op met
ondergetekende of met de coach van uw kind.
Met vriendelijke groet, namens de coaches van klas 3,
Jelmer Lindeboom
Coördinator Werkweek
Plein Joure

