Aan de ouder(s) / verzorger(s) van
En de leerlingen van klas 2TL en 3TL

Brielle, 28 juni 2018

Geachte ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen van 2tl en 3tl,
Hierbij een overzicht voor de laatste schooldagen en een overzicht van de
activiteitendagen voor de tweedejaars en derdejaars gl/tl.
De tweedejaars en derdejaars leerlingen gaan de volgende activiteiten doen:
Dag
Maandag 2 juli
Dinsdag 3 juli
Woensdag 4 juli
Donderdag 5 juli
Vrijdag 6 juli
Donderdag 12 juli

Tijd
Tot 13.00 uur
12.30-13.30 uur
11.00-11.45 uur
10.00-12.30 uur
09.30-13.00 uur
07.45-18.00 uur
10.00-14.30 uur
11.30-15.00 uur
11.30-15.00 uur
10.00 uur

Klas
2tl en 3tl
2tl
3tl
2tl (PA+RJ)
3tl (WD+WZ+MA)
2tl
3tl (WD+WZ+MA)
2tl
3tl
2tl en 3tl

Activiteit
Laatste lesdag
Boeken inleveren
Boeken inleveren
Bioscoop
Crazy 88
Walibi
Fietstocht en BBQ
Summervibes
Summervibes
Rapport ophalen

Woensdag 4 juli bezoekt 2tl de bioscoop. Zij dienen op eigen gelegenheid naar Arcaplex in
Spijkenisse te komen. Zij worden daar om 10.00 uur verwacht. De film begint om 10.30 uur.
De derdejaars leerlingen worden om 09.15 uur in de groene lounge verwacht. Zij zullen Brielle
in gaan voor het project Crazy 88.
Op donderdag 5 juli gaat 2tl naar Walibi. Zij worden om 07.45 uur op school verwacht. De bus
vertrekt om 08.00 uur richting het pretpark. Om 16.00 uur vertrekt de bus weer vanuit het
park. Rond 18.00 uur zal de bus terugkeren in Brielle.
De derdejaars leerlingen gaan eerst een fietstocht maken en daarna genieten van een BBQ bij
restaurant de Stormvogel. Zij worden om 10.00 uur op school verwacht met een fiets.
Op vrijdag 6 juli is het jaarlijkse Summervibes. Dit jaar een speciale editie, namelijk onze
vijfde Summervibes. De leerlingen zijn vanaf 11.30 uur welkom! De dag duurt tot ongeveer
15.00 uur.
Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd.
Rafaël van Erkel
afdelingsleider vmbo gl/tl klas 2-4
mentoren leerjaar 2 en mentoren leerjaar 3

