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Beste leerlingen!

Reiservaringen op een middelbare school zijn herinneringen voor het leven. Met vrienden, vriendinnen, in 

ieder geval met allemaal jonge mensen, een hele week op stap is heel bijzonder. Niet alleen is voor vrijwel 

iedereen het reisdoel nieuw, je komt ook op plaatsen waar je verwonderd, verbaasd of zelfs verbijsterd 

zult staan te kijken.

De studiereizen zullen dit schooljaar plaatsvinden in week 26 van 22 juni t/m 26 juni 2020. 

Leerlingen van H4, V4 en V5 kunnen in die week op reis. Maak je geen keuze voor een buitenlandse reis, 

dan sta je automatisch genoteerd bij het programma vanuit school. Dit programma is verplicht voor de 

thuisblijvers!

Je kunt in principe kiezen uit zeven reisdoelen in verschillende landen, te weten:

>  Engeland    Londen

>  Frankrijk    Parijs

>  Italië     Rome  

>  Oostenrijk    Outdoorreis

>  Spanje    Barcelona

>  Atlantische kust, Frankrijk  Surfkamp

>  Engeland    Cambridge

Ook wordt er een programma vanuit school aangeboden voor de minder reislustige leerlingen. 

Dit programma is verplicht voor de thuisblijvers. Onder voorbehoud staan de volgende activiteiten op het 

programma; een bezoek aan Walibi en/of een dagje cultuur in Haarlem en een sporttoernooi op school.

Leerlingen die aan het programma vanuit school meedoen, kunnen worden ingezet als begeleider bij de 

activiteiten die gedurende die week op school worden georganiseerd voor de onderbouw.

Omdat de reis- en excursieweek valt onder onderwijstijd, ben je verplicht een keuze te maken!

Het woord vakantie zie je hierboven niet vermeld en dat is niet per ongeluk, het betreft namelijk wel een 

studiereis waarbij je verplicht bent aan allerlei activiteiten deel te nemen. Ook moet je bij sommige 

reizen een presentatie houden. Je bereidt die op school of thuis voor en maakt daar een verslag van. 

Zo’n presentatie mag je natuurlijk samen met iemand anders doen. Het is niet alleen leuk om van tevoren 

te bekijken wat je kunt verwachten, maar bovendien verhoogt het de voorpret. 

In dit boekje staan de beschrijvingen, de kosten, de vertrek- en aankomstdata e.d. van de reizen. Lees het 

door en maak je keuze. De organisatoren regelen alles, de begeleiders letten op je. Het enige wat jij hoeft 

te doen, is goed gehumeurd en met de juiste instelling in te stappen.

Wanneer je samen met andere leerlingen en begeleiders op reis gaat, is het belangrijk dat je je uiterste 

best doet om de reis voor iedereen tot een plezierige en geslaagde reis te maken. Je kan veel samen 

ondernemen en samen leren!

De schoolleiding heeft het recht om leerlingen te weigeren voor een reis of 

om leerlingen een andere reis aan te bieden, om zo groepen die mogelijk 

problemen (wangedrag) kunnen veroorzaken, uit elkaar te halen.
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INSCHRIJFPROCEDURE

BELANGRIJK: Voordat je gaat inschrijven overleg je met je ouder(s) / verzorger(s)!

• Inschrijven is alleen mogelijk via Activiteiten van Magister en gaat op volgorde van binnenkomst. 

Op woensdag 27 november gaat Activiteiten open om je te oriënteren. Het inschrijven voor de     

reizen voor de bovenbouw start donderdag 28 november 2019 om 19.00 uur en sluit don-

derdag 5 december 2019 om 19.00 uur. Houd er rekening mee dat de reis die je uitgekozen hebt 

volgeboekt kan zijn. Dat is dan een teleurstelling voor je. Bedenk alvast een tweede of derde moge-

lijkheid, want het zijn allemaal leuke reizen. Je kunt tot 5 december 2019 kijken of er verschuivingen 

plaatsvinden doordat leerlingen zich uitschrijven voor een reis en zich inschrijven voor een andere 

reis. Misschien komt er zo een plaats vrij bij een reis die je leuker vindt en kun jij ook uitschrijven en 

opnieuw inschrijven. Houd er rekening mee dat inschrijven bindend is. Op een later moment afzien 

van deelname zal financiële consequenties hebben.

• Een leerling die vorig jaar al een keer met een reis is mee geweest, mag zich niet nog een keer 

voor dezelfde reis inschrijven. Andere leerlingen moeten namelijk ook de gelegenheid krijgen om 

mee te kunnen met de reis van hun keuze.

• Er is een aparte reis naar Cambridge voor de leerlingen uit H4 en V4 die versterkt Engels hebben. 

De reis naar Cambridge is ook in de reisweek en is verplicht voor deze leerlingen. Zij kunnen zich 

dus niet inschrijven voor een andere reis. 

• Voor de reis naar Rome hebben de leerlingen met klassieke talen voorrang. Leerlingen in V4 

kunnen zich weer WEL inschrijven voor de reis naar Rome.

• Een leerling die vorig jaar al een keer met een reis is mee geweest, mag zich niet nog een keer 

voor dezelfde reis inschrijven. Andere leerlingen moeten namelijk ook de gelegenheid krijgen om 

mee te kunnen met de reis van hun keuze.

• Voor de reis naar Rome hebben de leerlingen met klassieke talen voorrang. Leerlingen in V4 

kunnen zich weer WEL inschrijven voor de reis naar Rome.

BETALINGSPROCEDURE

• Na de inschrijvingsperiode weet elke leerling (via Activiteiten in Magister) met welke reis hij/zij mee-

gaat en hij/zij geeft dit direct door aan zijn/haar ouder(s)/verzorger(s).
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• De ouders ontvangen via het Schoolloket te zijner tijd een uitnodiging om de reis te betalen. Er kan 

uitsluitend in drie termijnen te betalen.

• De betaling van de reissom moet binnen de gestelde termijn(en) voldaan zijn.

• Vanuit de vrijwillige ouderbijdrage is € 25,00 gereserveerd voor de reis- en excursieweek. Indien deze 

bijdrage betaald is, wordt dit bedrag in mindering  gebracht  op de reissom. Dit bedrag staat tussen 

haakjes (*) achter de reissom en zal automatisch verwerkt worden. Het programma vanuit school wordt 

geheel bekostigd vanuit de ouderbijdrage en brengt hierdoor geen extra kosten met zich mee.

Het Kennemer College heeft een algemene reisverzekering voor de leerlingen afgesloten. 

Deze verzekering dekt echter NIET de vermissing of diefstal van waardevolle zaken, zoals mobieltjes, 

camera’s, horloges, sieraden enz.

Een annuleringsverzekering zit NIET in het pakket. Het komt voor dat leerlingen de reis moeten afzeggen 

en de reissom of een gedeelte daarvan terug willen zien. Dat is niet mogelijk, want vooraf dienen 

rekeningen betaald te worden en reserveringen zijn al gedaan. Indien men een dergelijk risico wenst uit te 

sluiten, is het noodzakelijk om zelf een annuleringsverzekering af te sluiten.

Realiseer je dus goed dat een geaccepteerde inschrijving tot betaling verplicht. Ruilen van reis is 

niet mogelijk en een terugtrekking heeft dus altijd financiële gevolgen. Bij een annulering vóór 1 
januari 2020 wordt 1/3 (een derde) van de reissom in rekening gebracht, eventueel aangevuld met 

de reeds gemaakte kosten door school. Bij een annulering tussen 1 januari 2020 en 1 april 2020 2/3 

(twee derde) van de reissom, eventueel aangevuld met de reeds gemaakte kosten door school en bij 

een annulering na 1 april 2020 wordt de gehele reissom in rekening gebracht!

Indien van toepassing stelt u via de mail de reisleiding op de hoogte van eventueel medische gegevens of 

andere zaken, zoals bijvoorbeeld een dieet waar rekening mee gehouden dient te worden.

Het Kennemer College is een alcoholvrije school. Wij vinden dat dit dus ook geldt voor onze studiereizen. 

Bovendien respecteren wij de Nederlandse wet die alcoholverkoop aan jongeren onder de 18 verbiedt.

Tevens zijn verdovende middelen (w.o. blowen) ten zeerste verboden.

Bij wangedrag wordt de leerling naar huis gestuurd. De reisleiding neemt contact op met de ouder(s)/ver-

zorger(s). De leerling wordt op kosten van de ouder(s)/verzorger(s) zonder begeleiding naar huis gestuurd.

Mochten er vragen of opmerkingen zijn, neem contact met mij op. Als er vragen zijn over een reis, richt je 

dan tot de organisator van de betreffende reis.

We hopen dat jullie net zo enthousiast zijn over dit aanbod als de organisatoren en begeleider en we 

wensen jullie alvast veel plezier met de voorpret voor de reizen!

Annemiek Steeman, coördinator reis- en excursieweek
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We gaan iedere dag, veel wandelen, kunst bezoeken, kunst bekijken en zelf 

kunst maken!

We wandelen door de Barrio Gótico, een oude gothische wijk waar jjullie een 

opdracht gaan maken zodat jullie beter naar de stad gaan kijken.

We gaan naar het Park Güell waar je wonderbaarlijke banken, grotten en 

vreemde figuren in mozaïek zult zien. Vooral de serpentinevormige bank is 
zeker de moeite waard. We gaan ook naar een 4D film, die helemaal over 
Gaudi gaat en we gaan de stad een dagdeel op de fiets ontdekken. Vanaf 
deze dag zul je Antoni Gaudi nooit meer vergeten.

We zullen een avond een flamenco-show bezoeken, zodat je kennis kunt
maken met het Spaanse temperament en de cultuur kunt snuiven. 

Ook zullen we de beroemde muziekfontein bezoeken en genieten van de 

spectaculaire show.

We gaan de Sagrada Familia bezoeken, de kerk die maar niet af lijkt te ko-

men, maar wel ieder jaar mooier wordt en waar de wereldberoemde architect 

Gaudi zeer duidelijk de tekeningen van heeft achtergelaten, zodat er na zijn 

dood gewoon kon worden doorgebouwd. We gaan ook een middag heerlijk 

“chillen” op het strand en daar in de buurt wat eten.

We logeren in een jongerenhotel midden in Barcelona! 

De reiskosten bedragen € 550,00 , waarin inbegrepen: de bus op 22 juni 

naar Rotterdam en op vrijdag 26 juni vanaf Eindhoven weer terug, de trans-

fer van vliegveld Barcelona naar hotel en terug, het hotel en twee keer 

avondeten.

Niet inbegrepen zijn de lunchkosten, verdere consumpties en drie keer 

avondeten. Een annuleringsverzekering is van belang in verband met 

het persoonlijk op naam zetten van de tickets, waarna wijzigingen niet 

meer mogelijk zijn.

Wat dit jaar echt anders maakt dan voorgaande jaren is dat we Camp Nou 

niet bezoeken en dat de reis echt toegespitst is op kunst. Als je denkt naar 

Barcelona te gaan om te winkelen, zul je een ander moment moeten kiezen. 

We hopen dat de reis je aanspreekt en dat je zo voldoende informatie hebt. 

Wil je toch meer weten, loop dan gerust bij één van ons langs, 

Saskia Keyer, Martine Riemers en Iris Heeremans

BARCELONA
Kunst-reis Barcelona!

Vertrek:    maandag 22 juni 2020 07.00 heenvlucht Rotterdam  

Aankomst:    vrijdag 26 juni 2020 16.00 terugvlucht naar Eindhoven

Prijs:     € 550,00 (€ 525,00)

Plaats / accommodatie:  Barcelona, Jeugdhotel

Organisatie (leiding):  I. Heeremans

Begeleiding    S. Keyer, M. Riemers en I. Heeremans

Maximum aantal leerlingen: 30 leerlingen
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Speciaal voor de VTO-leerlingen in H4 en V4 organiseren wij een verplichte 

studiereis naar Cambridge, die wordt afgesloten met één dag in Londen. Deze 

leerlingen mogen zich niet inschrijven voor een andere reis. Er is plaats voor 

enkele extra leerlingen uit andere H4- of V4-klassen.

Vanuit Beverwijk reizen wij via Calais naar Dover. Onze eerste stop is in het 

centrum van Cambridge, waarschijnlijk gaan we dan meteen al punten op de 

rivier de Cam, voordat we doorreizen naar ons hotel in Cambridge.

Dinsdag blijven wij in Cambridge. We bezoeken het militaire vliegveld Duxford, 

dat een hoofdrol speelde in WWI-II. We zien allerlei oorlogsvliegtuigen. We 

kunnen een Concorde van binnen bezoeken, er zijn Spifires, maar ook tanks 
en er zijn veel activity trails om meer over die tijd te leren. In de stad maken we 

een fietstour, bezoeken een college en we bekijken de stad al wandelend.

Woensdag gaan wij naar Burghley House, een van de meest spectaculaire 

paleizen uit de tijd van Elizabeth I, waar wij het huis en de tuin bekijken en 

hopelijk genieten van een cream tea als lunch. In de middag willen wij sportief 

aan de slag met de nobele sport ‘cricket’. Wij doen dat in de buurt van 

Stamford, zodat je na het sporten daar kunt rondkijken en dineren voor wij met 

de bus terug naar het hotel gaan.

Donderdag staan wij iets eerder op voor de trip naar Londen. Wij starten bij de 

drie musea die bij elkaar gebouwd zijn en waar je kunt kiezen uit Victoria and 

Albert, Science of Natural History. Gevolgd door een wandeling via Harrods, 

Hyde Park en Buckingham. Vrije tijd om te winkelen, of om die sights te be-

zoeken die jouw speciale interesse hebben, totdat het tijd is voor het theater 

met een mooie musical. Wanneer die afloopt, stappen wij in de bus om naar 
de boot te gaan. Wij reizen ’s nachts door en komen rond 10.00 uur weer in 

Beverwijk aan.

De basisreissom voor deze reis bedraagt: € 475,- p.p.  Inbegrepen zijn:

•De reis- en verblijfkosten en het ontbijt op dinsdag, woensdag en donderdag

• de kosten voor alle activiteiten in Cambridge en Londen

 Niet inbegrepen zijn:

• Lunch en diner op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag, evenals het 

ontbijt op vrijdag. Wij wijzen de leerlingen op betaalbare mogelijkheden.

• zakgeld voor overige aankopen

Rond mei/juni zal er een informatieavond plaatsvinden over deze reis!

CAMBRIDGE
Op reis naar Cambridge

Vertrek:    maandag 22 juni 2020 om 05.30 uur 

Aankomst:    vrijdag 26 juni 2020 tussen 10.00 en 11.00 uur

Prijs:     € 475,00 (€ 450,00)

Plaats / accommodatie:  Cambridge / Ramada Hotel

Organisatie (leiding):  R. aan de Stegge

Begeleiding    M. van Ommeren, L. Oprea, A. Smit

  

Maximum aantal leerlingen: plek voor enkele lln H4/V4 (zie Activiteiten in Magister)
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LONDON
Op reis naar Londen

Elk jaar komen de begeleiders van de Londenreis 

tot dezelfde conclusie: de leukste leerlingen van 

het Kennemer gaan mee naar londen!

Dat komt waarschijnlijk omdat wij in Londen een 

zeer gevarieerd programma aanbieden.

Zo starten we de reis in de bus naar de boot en 

nadat iedereen zijn bed heeft opgemaakt, wan-

delen we naar de eerste excursie in de avond: 

griezelen rondom Jack de Ripper.

Elke dag zit vol met diverse activiteiten inclusief 

de avon- den. Je moet weten dat reizen in de stad 

Londen per bus niet zo snel gaat en dat wij dus 

veel zelf lopen.

Houd hier alvast rekening mee met je schoenen! 

Neem bij voorkeur verschillende paren mee.

Vertrek:    maandag 22 juni 2020 om ong. 05.30 uur 

Aankomst:    vrijdag 26 juni 2020 vroeg in de ochtend

Prijs:     ca. € 425,00 (€ 400,00)

Plaats / accommodatie:  3 nachten in hostel in Londen (inclusief eenvoudig ontbijt)

Organisatie (leiding):  K. van der Sluijs

Begeleiding    F. Vermeule, S. van den Hoogen, N. Oterdoom

     

Minimum aantal leerlingen  30

Maximum aantal leerlingen  45

Na al dat lopen moet je soms ook op Londense 

wijze ‘chillen’ in een van de vele parken die  

Londen rijk is.

We gaan naar diverse musea die Londen rijk is en 

hierin kunnen jullie zelf ook een keuze 

maken.

We gaan in ieder geval naar een musical, maar nu 

is nog niet bekend welke dat wordt.

Verder bezoeken we in ieder geval een voetbal- 

stadion en we maken een tocht op de Thames om 

zo Londen vanaf het water te bekijken.

We veranderen elk jaar het programma een 

beetje en bij de voorlichting zullen we alle 

activiteiten definitief bekend maken.
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OUTDOOR ADVENTURE
Je moet geen hoogtevrees hebben en niet bang zijn voor een 

nat pak, want deze reis draait om bergen en water.

Raften en canyoningen, racen op de Rodelbahn en hiken 

in de bergen, ploeteren in een Hochseilgarten en paintballen: 

we gaan het allemaal doen.

In de rafts houden we het zeker niet droog! Het is een hele 

klus om de boot niet te laten omslaan, want raften op de Inn 

is geen peddelen voor bejaarden.

Voor het spectaculaire canyoning hijsen we ons in een 

neopreenpak, om vervolgens in de beek de berg af te dalen 

via verschillende abseilplaatsen, rutschplekken en diverse 

sprongen in natuurlijke whirlpools. Succes verzekerd: koud, 

maar supergaaf!

Op reis naar Oostenrijk

Vertrek:    zondag 21 juni 2020 om 19.00 uur

Aankomst:    vrijdag 26 juni 2020 om 10.00 uur

Prijs:     ca. € 565,00 (€ 540,00)

Plaats / accommodatie:  Aschau / jeugdhotel

Organisatie (leiding):  Tirol Outdoor Experience    P. de Grood

Begeleiding    M. Bakker, W. Beentjes, P. de Grood, G. Grolleman, K. Mansier,

     W. Zantvoord

Maximum aantal leerlingen  71

Ook tijdens onze activiteiten in de hochseilgarten 

zal de nodige adrenaline vrijkomen.

’s Avonds lekker eten in ons jeugdhotel en daarna 

genieten van een welverdiende nachtrust.

Op de voorlaatste dag gaan we met de bus naar 

Breitlahner. Door de Zemmgrund lopen we via de 

Grawandhütte naar de Alpenrosehütte. Vanaf hier 

volgen we de Gletscherweg naar de Berlinerhütte 

(2.042 m), waar we zullen overnachten.

Je hebt voor deze bergtocht een dagrugzak en een paar stevige

bergschoenen met een goed profiel nodig.
Verder zijn enige conditie en een gezonde portie doorzettingsvermogen 

wel gewenst.

Na een adembenemende tocht sluiten wij de week af met een spectaculair 

partijtje airsoft (paintball).

Wij hebben er zin in, jullie ook?

Namens het Oostenrijkteam,

P. de Grood
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PARIJS
Ook voor dit schoolseizoen wordt de “Parijsreis” voor H4, V4 en V5 

georganiseerd. Het hotel is reeds gereserveerd voor half pension, 

de bus is alweer besproken en diverse onderdelen van het 

programma zijn ook al gereserveerd.

Er zijn looproutes uitgezet om je de mooiste plekjes van Parijs te 

laten zien. We proberen samen zoveel mogelijk plezier te hebben 

en cultuur te beleven. Uiteraard krijg je de gelegenheid om een keer 

te shoppen op de Champs-Elysées, maar weet wel dat de Parijsreis 

geen shopreisje of zonvakantie is.

Dit is in grote lijnen de planning:

Maandag: vertrek om 7.30 uur, met tussenstops in Minderhout en 

Péronne, aankomst hotel 16.30 uur en ’s avonds met de métro naar 

Trocadéro om de Eiffeltoren van afstand te zien.
Dinsdag tot en met donderdag: bezoek aan Dome des Invalides, 

Jardin du Luxembourg, Panthéon, Rue de Mouffetard, Moskee en 
Jardin des Plantes, de Eiffeltoren beklimmen, wandeling door de 
Marais, bezoek aan de Notre Dame en Tuilleriën, ‘s avonds naar 

Mont Martre met bezoek aan de Sacre Coeur, bezoek aan het 

Louvre, Arc de Triomphe en Champs-Elysées en ‘s avonds een 

boottocht over de Seine.

Vrijdag rond 09.00 uur terug naar Nederland met tussenstops in 

Arras (inclusief lunch) en Oosterhout en rond 18.45 uur weer terug 

in Beverwijk.

De reis- en verblijfskosten, ontbijt en avondeten en alle activiteiten 

zijn in de reissom inbegrepen. Ook inbegrepen is op vrijdag een 

lunch met 1 drankje bij een pizzeria in Arras.

Uiteraard heb je zakgeld nodig voor de lunch van maandag t/m 

donderdag.

In het hotel zijn er voornamelijk 3-persoonskamers beschikbaar en 

slechts enkele 2-persoonskamers.

Voor vertrek zal er een verplichte voorlichting aan de deelnemers 

met ouders worden gegeven. Regels, afspraken (met name het 

gebruik van je mobiele telefoon en je kledingkeuze) en het 

programma worden dan doorgenomen.

Op reis naar Parijs

Vertrek:    maandag 22 juni 2020 om 07.30 uur

Aankomst:    vrijdag 26 juni 2020 rond 18.45 uur

Prijs:     € 400,00 (€ 375,00)

Plaats / accommodatie:  Centre International de séjour Kellermann

Benodigd zakgeld   ongeveer € 100,00

Organisatie (leiding):  A. van Hoije

Begeleiding    E. Bleeker, H. Duivenvoorden, A. de Graaf, F. Heine

Minimum aantal leerlingen  40

Maximum aantal leerlingen  45
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ROME

Deelname:    V4, V5 en H4

Vertrek:    Zaterdag 20 juni 05.00 uur verzamelen op Schiphol 

     (naar Schiphol op eigen gelegenheid) Vlucht met Level

     vluchttijd 20 juni: Amsterdam-Rome 07.20-09.45 uur

Terugreis:    vluchttijd donderdag 25 juni: Rome-Amsterdam 19.35-22.10 uur 

     vlucht met Level van Rome naar Schiphol (van Schiphol

     naar huis op eigen gelegenheid)

Prijs:     ca. € 580,00 (ca 555,00) inbegrepen ontbijt en avondeten, 

     vervoer in Rome, toegangsprijzen musea en bezienswaardigh.

Plaats / accommodatie:  Hotel centrum Rome, elke kamer heeft een douche en toilet

Organisatie (leiding):  M. Buitenhuis

Begeleiding    B. Wijers, A. Rus, B. Meurs, . van Bronswijk

Maximum aantal leerlingen  45 deelnemers

Rome is eeuwenlang een van de machtigste steden ter wereld 

geweest. Eerst als hoofdstad van het reusachtige Romeinse rijk en 

daarna als hoofdzetel van de katholieke kerk. 

Deze geschiedenis maakt Rome een van de meest boeiende steden 

om te bezoeken.

Wie wil niet in de voetsporen van Caesar over het Forum Romanum 

wandelen, de gigantische Sint Pieterskerk bewonderen of de 

romantische Trevi-fontein bij avond aanschouwen?

Op zaterdag 20 juni vliegen we vroeg in de ochtend naar Rome en 

op donderdag 25 juni vliegen we ‘s avonds weer terug naar 

Nederland.

Zesdaagse vliegreis naar Rome

Het Forum Romanum, de Palatijn, het Colosseum, 

het Pantheon, het Capitool, de St. Pieter, 

wandelingen langs de Piazza Navona, de Piazza di 

Spagna, muntje in deTrevi-fontein, Ostia, kunst-

schatten in diverse musea, een middag aan zee, dit 

alles en meer zal deel uitmaken van het programma, 

waarvan alle deelnemers een gedetailleerde versie 

met de nodige achtergrondinformatie zullen 

ontvangen.

Een geweldige reis, waarin je het mooiste en leukste van Rome zult 

zien !!

Voorafgaand aan de reis zijn er diverse bijeenkomsten waarin wij je meer 

vertellen over de reis en de dingen die je in Rome gaat zien.

Verder bereid je in tweetallen een kleine presentatie voor over een gebouw 

of kunstvoorwerp dat we in Rome gaan zien.

Heb je nog vragen? Kom dan langs bij M. Buitenhuis.
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SURFKAMP
Surfkamp in Frankrijk

Tijdens de studieweek kun je dit jaar weer kie-

zen voor hét surfkamp. Het kamp zal ongeveer 6 

dagen duren, waarna je uiteraard verslaafd aan 

surfen terug komt in Nederland.

Voor wie? Sportieve jongens en meiden die graag 

willen leren golfsurfen.

Wat gaan we doen deze reis? Surfen, surfen 

en nog eens surfen. Naast het surfen gaan we 

natuurlijk op het strand verschillende activiteiten 

ondernemen; denk bijvoorbeeld aan een beach-

volleybaltoernooi. ’s Avonds zijn er ook nog ver-

schillende activiteiten gepland.

We krijgen deze week les van gecertificeerde 
instructeurs. Naast de lessen zal er natuurlijk ook 

veel tijd zijn om zelf te oefenen. Naast de prak-

tijklessen krijg je ook theorielessen over surfen, de 

gevaren van de zee (oceaan) en het ontstaan van 

golven.

Heb je nog nooit gesurft? Geen probleem, ieder-

een die het wil leren kan mee.

Inbegrepen in de prijs zijn: de busreis heen en 

terug (altijd handig),

surfles, gebruik surfplank en wetsuit en eten 
(ontbijt, lunch en diner).

Vertrek:    zaterdag 20 juni 2020 om ong. 17.00 uur

Aankomst:    vrijdag 26 juni 2020 rond 10.00 uur

Prijs:     ca. € 435,00 (€ 410,00)

Plaats / accommodatie:  Carcans plage, zuidwest Frankrijk

Organisatie (leiding):  M. Braak (BRM)

Begeleiding    volgt nog

Minimum aantal leerlingen  30

Maximum aantal leerlingen  50
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VANUIT SCHOOL
Thuisblijfprogramma

Voor de minder reislustige leerlingen wordt er een leuk programma 

vanuit school georganiseerd. Ga je niet mee met een buitenlandse 

reis, dan sta je VERPLICHT ingedeeld bij dit programma. 

Dit programma is dus niet vrijblijvend!

Onder voorbehoud staat er een bezoek aan Walibi en/of Haarlem en 

een sport- toernooi op school op het programma.

De precieze data van deze activiteiten zijn nog niet bekend. Plan 

dus nog geen andere afspraken in voor deze week!

Walibi en/of dagje cultuur in Haarlem

Op dit moment is het precieze programma nog niet bekend. Hier 

wordt hard aan gewerkt.

Sporttoernooi

Een sporttoernooi op het sportveld achter de school.

Leerlingen die aan het programma vanuit school meedoen, kunnen 

worden ingezet als begeleider bij de activiteiten die gedurende die 

week op school worden georganiseerd voor de onderbouw.

Er zijn geen extra kosten verbonden aan deze activiteiten. Voor 

meer informatie over het programma kun je contact opnemen met 

mij.

Vertrek:    De precieze data van deze activiteiten zijn nog niet bekend.

     Dit programma is verplicht voor alle thuisblijvers.

Prijs :    Geheel bekostigd vanuit de ouderbijdrage

Plaats:    Vanuit school

Organisatie (leiding):  A. Steeman

     a.steeman@kennemercollege.nl



KENNEMER COLLEGE
HAVO-ATHENEUM-GYMNASIUM

BÜLLERLAAN 2
1945 SR  BEVERWIJK
0251-234 150
HAVOVWO@KENNEMERCOLLEGE.NL

PRETTIGE STUDIEREIS !
en heel veel plezier !!


