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activiteitendagen 18, 19 en 20 september

Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerling,
Op 18, 19 en 20 september worden voor alle leerlingen van mavo 3 activiteitendagen
georganiseerd. Het doel van deze dagen is elkaar en de mentor beter te leren kennen.
De activiteiten zullen zowel een sportief als een voorlichtend en informatief karakter hebben.
De verdeling van de klassen is als volgt:
JM3A en JM3D
 Woensdag 18 september.
o Leerlingen melden zich om 9.00 uur op school in het T-gebouw bij de mentor.
Zij worden vervolgens met de bus naar het outdoor terrein van “Rofra” te
Valkenswaard gebracht.
o Op deze dag zijn verschillende sportieve activiteiten georganiseerd, waaronder een
hike in de middag. Voor deze hike is het belangrijk schoenen te dragen passende
bij de activiteit.
o De leerlingen worden tussen 15.30 en 16.30 uur weer op school terug verwacht.


Donderdag 19 september.
o Leerlingen verzamelen om 9.30 uur bij 't Boothuys (Rofra, Molenstraat 203a,
Valkenswaard) nabij de Venbergse Watermolen.
Tijdens deze dag staan o.a. kanovaren en paintball op het programma.
Een extra set droge kleding is aan te bevelen.
o De dag wordt afgesloten met een BBQ.
o Einde van het programma is rond 18.15 uur bij ‘t Boothuys.



Vrijdag 20 september: project “Verslaving en sociale media”
o Leerlingen melden zich om 9.15 uur op school in het T-gebouw bij de mentor.
o Het thema van de dag is: “Verslaving en sociale media”
o Einde van het programma is om 13.00 uur.

JM3B en JM3C
 Woensdag 18 september: project “Verslaving en sociale media”
o Leerlingen melden zich om 9.15 uur op school in het T-gebouw bij de mentor.
o Het thema van de dag is: “Verslaving en sociale media”
o Einde van het programma is om 13.00 uur.


Donderdag 19 september
o Leerlingen melden zich om 9.00 uur op school in het T-gebouw bij de mentor.
Zij worden vervolgens met de bus naar het outdoor terrein van “Rofra” te
Valkenswaard gebracht.
o Op deze dag zijn verschillende sportieve activiteiten georganiseerd, waaronder een
hike in de middag. Voor deze hike is het belangrijk schoenen te dragen passende
bij de activiteit.
o De leerlingen worden tussen 16.30 en 17.30 uur weer op school terug verwacht.



Vrijdag 20 september
o Leerlingen verzamelen om 9.30 uur bij 't Boothuys (Rofra, Molenstraat 203a,
Valkenswaard) nabij de Venbergse watermolen.
o Tijdens deze dag staan o.a. kanovaren en paintball op het programma.
Een extra set droge kleding is aan te bevelen.
o De dag wordt afgesloten met een BBQ.
o Einde van het programma is rond 18.15 uur bij de Venbergse Watermolen.

Om niet te vergeten:
 De activiteiten vinden in schoolverband plaats. Dit betekent dat de schoolregels van
toepassing zijn, ook t.a.v. roken, alcohol en drugsgebruik.
 Een speciale verzekering is niet nodig, deze wordt via school afgesloten.
 Leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor waardevolle spullen die ze meenemen.
Laat deze dan ook zo veel mogelijk thuis.
 Voor deze dagen dienen de leerlingen zelf voor hun lunchpakket te zorgen.

Meer informatie over deze dagen ontvangen de leerlingen van de mentoren.
Wij hopen op gezellige, leerzame en zonnige activiteitendagen.
Heeft u vragen over het bovenstaande, dan kunt u contact opnemen met de mentor of de
teamleider.

Met vriendelijke groet,
mede namens de mentoren,

de heer B. van der Heijden
teamleider mavo 3 en 4

