
  
 

 
 

 

 

 

Putten, 28 juni 2021 

 

Betreft: werkweken klas 3 

 

Geachte ouders/ verzorgers, 

 

Graag vragen wij uw aandacht voor de werkweken van uw zoon/ dochter in leerjaar 3.  

Helaas heeft door corona afgelopen jaar de werkweek geen doorgang kunnen vinden. Dit is vaak de 

‘kers op de taart’ van de schoolperiode op Groevenbeek. Daarom hebben wij gekeken of wij alsnog 

een werkweek voor uw zoon/ dochter kunnen organiseren. Deze week staat naast ontspanning en 

ontmoeting, ook in het teken van teambuilding en om de leerlingen goed voor te bereiden op het 

examenjaar.  

De 4-daagse werkweek staat gepland van maandag 6 tot en met donderdag 9 september 2021. In 

deze week zullen de leerlingen op een andere manier en in een andere omgeving met elkaar 

optrekken dan te doen gebruikelijk, tijdens de reguliere lesweken. Deelname aan de werkweek is 

verplicht en de leerlingen kunnen kiezen uit vier verschillende bestemmingen.  

In deze brief kunt u in het kort per bestemming de activiteiten lezen, zodat u weet waar uw zoon/ 

dochter uit kan kiezen. Er geldt een maximum aantal deelnemers per bestemming, waarbij de 

leerlingen zich voor deelname kunnen inschrijven. Dit heeft o.a. te maken met de grootte van de 

accommodatie.  

Uw zoon/ dochter kan zich inschrijven via Magister bij het kopje ‘activiteiten’. Als van een bepaalde 

bestemming de plekken gereserveerd zijn, dan moet uw zoon/ dochter zich voor een andere 

bestemming inschrijven. Uw zoon/ dochter kan zich vanaf maandag 28 juni 19.00 uur tot en met 30 

juni 19.00 uur inschrijven voor de werkweek. Het is dus van belang dat uw zoon/ dochter zich dan zo 

snel mogelijk inschrijft.  

Bovenstaande is uiteraard onder voorbehoud van de dan geldende coronamaatregelen. Heeft u nog 

vragen over bovenstaande kan kunt u die mailen naar de leidinggevende van elke bestemming, zoals 

die in onderstaande tekst is aangegeven.  

Als school vinden wij het erg belangrijk dat uw zoon/ dochter deelneemt aan deze werkweek. Wij zijn 

ervan overtuigd dat deze werkweek een toegevoegde waarde heeft voor het examenjaar van uw 

zoon/ dochter. Daarom doen wij als school ook een behoorlijke bijdrage in de kosten. Mochten de 

per bestemming genoemde eigen bijdrage, bij u vragen oproepen, dan kunt u contact opnemen met 

de teamleider.  

 

 

 



  
 

 
 

1. Limburg     Eigen bijdrage:    € 150,= 

 

Een werkweek in Zuid-Limburg in het plaatsje Eys. We huren de 
groepsaccommodatie ‘De Eyserhof’ in het zuiden van het land. We 
zullen o.a. in Valkenburg enkele bezienswaardigheden bezoeken en 
gebruik maken van de rodelbaan. We gaan naar een glasblazerij, het 
drielandenpunt, de grotten en nog veel meer. In Maastricht gaan we 
naar de St. Pietersberg, waarna we gaan shoppen in de stad. ’s 
Middags en  ‘s avonds is er tijd en ruimte voor (sportief) vermaak in 
en bij de accommodatie, maar soms ook daarbuiten. Kortom een 
leerzaam en gezellig kamp waar 32 leerlingen mee kunnen. 
 
Heeft u vragen mail dan naar bha@groevenbeek.nl 

2. Beachkamp              Eigen bijdrage: € 175,=  

     Een kamp voor sportieve mensen. We hebben voor elke dag een     
     leuk programma beach sporten en nog veel meer leuke activiteiten    
     voor op het strand. Iedere avond gaan we in groepen voor onszelf  
     eten koken. Je kunt daarna gezellig bij het kampvuur spelletjes doen.  
     We overnachten op een camping in een tent. Je zit met ongeveer 4/5  
     kampgenoten in een tent 
 
     Houd jij van uitdaging en wil je jouw grenzen verleggen, dan is dit         
     echt wat voor jou! Op dit kamp is er ruimte voor 40 leerlingen. 

     Heeft u vragen mail dan naar sdc@groevenbeek.nl  

 

3. Activiteitenkamp             Eigen bijdrage: € 50,= 

Dit is een week waarin je elke dag start op school en je laat 
verrassen. De activiteiten verschillen per dag, vinden plaats buiten 
school. Het wordt een week, waarin je leuke en verschillende 
activiteiten met elkaar gaat doen. We kijken naar wat jullie als groep 
willen en proberen daar rekening mee te houden.  
We gaan in ieder geval een dag naar Walibi en een dagje varen in 
Giethoorn.  
Zo gaan we er een leuke week van maken. Elke dag komen we aan 
het eind van de middag weer terug in Putten en zien we weer uit 
naar de volgende dag.  
 

   Heeft u vragen mail dan naar mtb@groevenbeek.nl 

 

4. Rotterdam                        Eigen bijdrage:                                        € 175,= 

   Rotterdam is dé havenstad van Nederland. Tijdens deze excursie     
   nemen we je mee naar de mooiste plekjes van Rotterdam. We   
   duiken een beetje in de geschiedenis, gaan een leuk museum   
   bekijken, maar ook ontspannende dingen staan op het programma,   
   zoals bijvoorbeeld bowlen, de Euromast, een rondvaart en je kunt  
   ook goed shoppen in Rotterdam. Je zult oren en ogen te kort  
   komen. Hoe gaan we er heen? We reizen vanuit Putten per bus  
   naar Rotterdam en slapen in een hostel. Ben jij benieuwd naar  
   deze stad geworden? Dan is deze werkweek vast iets voor jou! In  
   de bus en in     het hotel is plaats voor maximaal 36 leerlingen. 
 
    Heeft u vragen mail dan naar sml@groevenbeek.nl  
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