
   

 
 

 

 

 

Putten, oktober 2018 

Geachte ouder(s) / verzorger(s),  

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

Evenals voorgaande jaren wordt dit cursusjaar voor de leerlingen in leerjaar 3 een werkweek georganiseerd. 
Deelname aan deze werkweek is verplicht; de werkweek staat gepland van maandag 1 t/m vrijdag 5 juli 2019.     
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. Inmiddels kunnen de leerlingen kiezen uit vier verschillende 
locaties / activiteiten. Deze mogelijkheden worden deze week aan de leerlingen toegelicht. 

In deze brief kunt u in het kort per kamp nog even de highlights lezen, zodat u weet waar uw zoon / dochter voor 

kan kiezen. 

Per kamp hebben we een minimum aantal deelnemers vastgesteld. Wordt dit minimum niet gehaald dan gaat dit 
kamp niet door en worden de leerlingen ingedeeld bij het kamp van hun tweede keuze. Ook geldt een maximum 
aantal deelnemers; dit heeft o.a. te maken met de grootte van de accommodatie en de in te zetten begeleiding. 
Wij vragen de leerlingen dan ook om hun eerste en tweede keuze op te geven. De leerlingen horen z.s.m. na de 
sluitingsdatum bij welk kamp zij zijn ingedeeld.  

Voor deelname aan de werkweken is al € 90,00 inschrijfgeld in rekening gebracht. Dit is gebeurd via de 
overeenkomst voor de schoolkosten 2018-2019. 

Van het resterende deel van de kosten welke per kampkeuze verschilt, zult u per mail een factuur ontvangen.   

Heeft u nog vragen over de betaling, neemt u dan contact op met de teamleider, de heer M.M. Adams. 
Onderstaande strook inleveren bij de mentor uiterlijk vrijdag 2 november!                  

Met vriendelijke groet, 

M.M. Adams  
Teamleider bovenbouw 

✂---------------------- ✂---------------------------------✂-------------------✂--------------------✂ 

Ondergetekende verklaart hiermee dat de hieronder vermelde leerling meegaat op werkweek: 

Keuze: 

1e keus ❑ Limburg ❑ Ardennen ❑ Activiteitenkamp ❑ Berlijn 

2e keus ❑ Limburg ❑ Ardennen ❑ Activiteitenkamp ❑ Berlijn 

Naam leerling :  ...............................................................................................................  

Klas :  ...............................................................................................................  

Plaats :  ...............................................................................................................  

Datum :  ...............................................................................................................  

Naam ouder / verzorger :  ...............................................................................................................  

Handtekening ouder / verzorger : ............................................................................................................. : 

 

 

 

tvwo | atheneum | havo | vmbo 

Ermelo: Paul Krugerweg 44-50   Postbus 210, 3850 AE Ermelo                       Website: www.groevenbeek.nl 
 
Putten: Korenlaan 1    Telefoon: 0341 - 27 49 50    E-mail: info@groevenbeek.nl 



   

 
 

 

1. Limburg     € 270,= 

Een werkweek in Zuid-Limburg in het plaatsje Wittem. We huren de 
groepsaccommodatie ‘Villa la Vida’ 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 35 leerlingen mee kunnen. 

 

2. Ardennen    € 300,-  

Een kamp voor sportieve mensen. We hebben voor elke dag een leuk 
programma. O.a. mountainbiken / touwparcours / kanoën / grotten / 
abseilen / oriëntatietochten met kleine groepen in de bergen. Iedere 
avond hebben we sport en spel of we zitten gezellig bij het kampvuur. 
We verblijven in de Belgische Ardennen tussen de bergen en slapen in 

een groepsaccommodatie.  

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. 

  

 

3. Activiteitenkamp  € 90,= 

Dit is een week waarin je elke dag start op school en je laat verrassen. 
De activiteiten verschillen per dag, vinden plaats op school en/of 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. 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. Dit kamp heeft 
plaats voor ca. 15 leerlingen. De kosten van deze week zijn door u als 
ouder al betaald via de overeenkomst van de schoolkosten. Bij deelname 
aan dit kamp ontvangt u dus geen factuur meer 

 

 

5. Berlijn                                                                                       € 400,= 

Berlijn is de hippe hoofdstad van Duitsland. Zowel de geschiedenis van 
de Tweede Wereld oorlog, als de scheiding tussen Oost- en West-
Berlijn is nog overal te zien. Tijdens deze excursie nemen we je mee 
naar de mooiste plekjes van Berlijn. We duiken een beetje in de 
geschiedenis, gaan een leuk museum bekijken, maar ook 
ontspannende dingen staan op het programma, zoals bowlen en je kunt 
ook goed shoppen in Berlijn. Je zult oren en ogen te kort komen. Hoe 
gaan we er heen? We reizen vanuit Putten per bus naar Duitsland en 
slapen in een hotel. 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 35 leerlingen.  
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