Bovenbouwreis

Hedikhuizerweg 3
5222 BC ‘s-Hertogenbosch
Telefoon (073) 6217623
Stage (073) 6233764
Fax (073) 6214180
Email:stage@rijzert.nl

Datum:
Betreft:
Aan:

05-10-2016
deelname reis
de leerlingen van klas 3, 4 en 5 en ouders/verzorgers

Banknr. 67.53.80.553
www.rijzert.nl

Beste leerlingen en ouders,
We gaan dit jaar weer op reis met de derde, vierde en vijfde jaars leerlingen.
Om de kosten zo laag mogelijk te houden, hebben we gekozen voor een reis in Nederland.
De reis zal plaatsvinden van

dinsdag 6 juni 2017 tot en met vrijdag 9 juni 2017

We slapen in een groepsaccommodatie en zullen elke dag uitstapjes maken naar diverse plaatsen en
zullen daar verschillende activiteiten doen. We verklappen niet alles, maar het wordt een super leuk
kamp. De kosten zijn maximaal € 100,- . Daarvoor krijg je 4 dagen kamp, eten en drinken, verblijf en
elke dag een speciale activiteit!
Er kunnen 50 leerlingen mee. Geef je dus snel op voor 30 oktober 2016
Geld dat je gespaard hebt met bijvoorbeeld de loterij mag afgetrokken en verrekend worden met het
totaalbedrag. Bij juf Doeleman kan het gespaarde bedrag opgevraagd worden!
* Als een leerling na inschrijving besluit niet mee te gaan, kan alleen het geld terug gegeven
worden bij een bijzondere reden.
* Op 20 maart 2017 moet het volledige bedrag zijn betaald. Is dat niet het geval, dan wordt de
leerling geschrapt van de lijst.
Samenvattend:
1. We gaan op kamp met de 3e , 4e en 5e jaars van 5 t/m 9 juni
2. Je kunt je inschrijven tot en met 30 oktober door het formulier + aanbetaling van 20 euro in te
leveren bij juf Bekkers.
3. Voor 20 maart 2017 dient het totale bedrag betaald te zijn.
4. Spaargelden en/of korting mogen bij de laatste betaling verrekend worden.
5. Als de leerling besluit niet meer mee te gaan, krijgt hij/zij geen geld terug tenzij er een bijzondere
reden is.

Afspraken:
We moeten erbij vermelden dat wanneer een leerling door gedragsproblemen naar huis moet, kan
hij/zij opgehaald worden of door een van ons naar huis gebracht worden. Bij het laatste worden de
kosten (28 eurocent per km in rekening gebracht).
We hopen dat iedereen meegaat en dat het net zo’n geweldig kamp wordt als voorgaande jaren! Bij
dit formulier is een inschrijfformulier toegevoegd waar op staat hoe je kunt betalen.
We hopen u zo voldoende geïnformeerd te hebben. Heeft u nog vragen, bel gerust!
Met vriendelijk groet namens de kampcommissie,
C. Doeleman en A. Bekkers

