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Onderdeel scholengroep 

Voortgezet Onderwijs 

van Amsterdam 

 

 

 

   

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 

 

Van 5 september tot en met 7 september a.s. wordt er voor de leerlingen van 1A, 1D en 1E een 

werkweek georganiseerd. Deze werkweek heeft tot doel de leerlingen en docenten beter met elkaar 

kennis te laten maken. Dit alles in een sfeer van samen bezig zijn. In verband daarmee stellen wij u 

op de hoogte van de volgende praktische zaken: 

1. Op maandag 5 september wordt uw zoon of dochter om 10.30 uur op school verwacht. Om 

11.00 uur vertrekt de bus. 

2. Op woensdag 7 september, om ca. 13.00 uur, zijn de leerlingen weer op school terug. 

3. We verblijven op  kampeerboerderij  ’t Boerenerf', De Heijgraeff 15,  

       3931 MK te Woudenberg.  

      Omdat we gebruik maken van een kampeerboerderij kunnen we de kosten beperken tot     

€ 85,- per persoon. U dient dit bedrag over te maken vóór 1 oktober 2022: t.g.v. Hubertus 

Berkhoff: ING NL38INGB0655015310 o.v.v. werkweek 2022, met duidelijke 

vermelding van de naam en klas van uw zoon of dochter. 

4. De leerlingen moeten meenemen: een slaapzak, hoeslaken, kussen, minimaal 2 

handdoeken, een pyjama, zeep, kam, tandenborstel + tandpasta, een extra stel 

ondergoed, sokken, een trui, regenkleding, sportkleding en schoenen, zwemkleding, 

stevige dichte schoenen waar ze goed op kunnen lopen. Optioneel een leesboek, 

gezelschapsspel en voor de eerste dag een lunchpakket. Luchtbed is niet nodig. Alle 

bagage zoveel mogelijk in één weekendtas. 

5. Aan zakgeld kan bijvoorbeeld € 5,- worden meegenomen. Dat is ruim voldoende. 

6. Wij kunnen géén aansprakelijkheid nemen voor vermiste kostbaarheden. 

7. Mobiele telefoons zijn niet toegestaan. ( noodnummer: 0681486955)  

8. Gebruikt uw zoon of dochter medicijnen of is er sprake van een dieet, laat ons dit dan even 

weten voor 2 september a.s. (graag via de mail naar: i.hijmans@hubertusberkhoff.vova.nl.) 

Heeft hij/zij ’s nachts hulp nodig, dan willen wij daar graag van op de hoogte gesteld 

worden. 

 

 

Wij hopen dat de leerlingen een fijne en nuttige week tegemoet gaan. Het mooie weer hebben we al 

besteld! 

 

 Met vriendelijke groet, 

Mw. D. Kuipers Teamleider onderbouw 

Mw. A. Kap Coördinator onderbouw 

 

 

Retouradres: Betuwestraat 29, 1079 PR Amsterdam 

 

 

 


