
 

 

 

Aan:  de ouder(s) / verzorger(s) van leerlingen in leerjaar 3 
 
Betreft: werkweken 
 
Putten,  8 oktober 2019 
 
 
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 29 juni t/m vrijdag 3 juli 2020. 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. De leerlingen kunnen kiezen uit vier verschillende locaties / 
activiteiten. Deze mogelijkheden worden deze week aan de leerlingen toegelicht. 

In de bijlage bij 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 2019-2020. 

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

Uw zoon of dochter kan zich inschrijven via het Magister bij het kopje “activiteiten”: één optie op een 
werkweek van de eerste keus en één optie op een werkweek bij de tweede keus. Als de werkweek 
van de eerste optie vol is, dan kunnen wij in overleg met de leerlingen hen bij optie twee indelen. Uw 
zoon of dochter kan zich vanaf woensdag 9 oktober om 16.00 uur inschrijven voor de werkweken. 
Inschrijven kan t/m 16 oktober 2019. 

Heeft u nog vragen over de betaling, neemt u dan contact op met de teamleider, de heer D.W. van 
Boven, bvd@groevenbeek.nl . 

 
Met vriendelijke groet,  
 
 
D.W. van Boven,  
teamleider bovenbouw  
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