Retouradres: Gare du Nord 5, 1022 LD Amsterdam

Aan de ouder(s)/ verzorger(s) van
de leerlingen van het derde leerjaar

Onderwerp: inschrijven werkweek Ardennen
Kenmerk: 2014Vt211

Vmbo theoretische leerweg

Beste ouder, verzorger,

Gare du Nord 5

Tijdens de ouderavond op 26 augustus jl. bent u voorgelicht over de werkweek naar de
Belgische Ardennen die van 26 mei tot en met 29 mei 2015 gaat plaatsvinden.

1022 LD Amsterdam
(020) 579 72 30
www.brederomavo.nl

De leerlingen gaan tijdens het verblijf in de Ardennen werken aan de competentie samenwerken. De werkweek naar de Ardennen is een activiteit die is opgenomen in het PTA van
het derde leerjaar.

Datum
09-09-2014
Pagina
1 van 1

De kosten voor deze werkweek bedraagt €245, -. Wij verzoeken u dit bedrag voor
1 mei 2015 over te maken op rekeningnummer NL49 INGB 0655.0160.82 ten name van
Bredero Mavo, onder vermelding van:
 Ardennen 2015,
 naam van uw zoon/dochter en
 klas van uw zoon/dochter.
Indien u niet in de gelegenheid bent om het bedrag in één keer te voldoen, dan kunt u
ook in termijnen betalen. De laatste termijn zal voor 1 mei 2015 op de rekening van de
Bredero Mavo bijgeschreven moeten zijn. U ontvangt voor uw overboekingen géén
acceptgiro.
Als bijlage ontvangt u het inschrijf formulier voor deze werkweek. Wij vragen u om dit
formulier ingevuld voor 23 september a.s. weer af te geven bij de mentor van uw kind.
Ook als uw kind niet meegaat, vult u het formulier in. U vermeldt dan de reden waarom
uw zoon/dochter niet mee gaat doen aan de werkweek (is een onderdeel van het PTA).
Gedurende het schooljaar wordt u op de hoogte gehouden over de organisatie en spelregels die gelden tijdens het verblijf in de Ardennen.
Voor vragen en overige informatie kunt u mailen naar t.ebbes@brederomavo.vova.nl.
Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,
Met vriendelijke groet,
Dhr. T. Ebbes
Coördinator werkweek Ardennen

Onderdeel scholengroep
Voortgezet Onderwijs
van Amsterdam

Bijlage: Inschrijfformulier werkweek Ardennen 2014-2015

Ardennen

inschrijfformulier deelname werkweek 2014-2015

Naam zoon/dochter : …………………………………………………………...Klas: ………………………….
Geboortedatum:………………………………………………………………….
Naam ouder(s)/verzorger(s):……………………………………………………
Telefoon ouder/verzorger 1:…………………………………………………….
Telefoon ouder/verzorger 2:…………………………………………………....
Mijn zoon/dochter gaat wel / niet* mee met de werkweek Ardennen.
(*doorhalen wat niet van toepassing is)
Mijn zoon/dochter gaat niet mee naar de Ardennen om de volgende redenen:
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
Mijn zoon/dochter heeft de volgende allergie(ën):……………………………………………………………..
………………………………………………………………
Hij/zij gebruikt hiervoor de volgende medicatie: ……………………………………………………………….
………………………………………………………………
Mijn zoon/dochter heeft een specifiek dieet:

………………………………………………………………
………………………………………………………………

Mijn zoon/dochter heeft een fobie:

………………………………………………………………

Mijn zoon/dochter heeft de volgende zwemdiploma’s:

A / B / C*

(*doorhalen wat niet van toepassing is)

………………………………………………………………
Mijn zoon/dochter heeft geen zwemdiploma en heeft wel / geen* toestemming om deel te nemen aan
activiteiten waarbij zwemmen vereist is. (* doorhalen wat niet van toepassing is)

Ondergetekende, ouder/verzorger van ………………………………………………, bevestigt hierbij de
deelname aan de werkweek Ardennen van zijn/haar zoon/dochter en is op de hoogte dat door
ondertekening van dit formulier de verplichting wordt aangegaan tot deelname en betaling van de
gemaakte kosten van € 245,-.
Handtekening ouder/verzorger:

Datum:

…………………………………………

…………………………………………..
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