
 

 
Noordwijkerhout, oktober 2017 
 
Geachte mevrouw, mijnheer, 
 
Na vele weken van lokalen zoeken, tassen sjouwen, boeken sorteren en huiswerk maken, wordt het 
binnenkort tijd om even een weekje herfstvakantie te vieren. Voor het echter zover is, willen wij de 
introductieperiode van uw zoon/dochter afsluiten met een speciaal programma op vrijdag 13 oktober.  
 
De dag begint met een fietspuzzeltocht in het duingebied. Leerlingen krijgen in de mentorles te horen waar 
ze zich om 09.00 uur moeten melden. Daarna worden er verschillende sportieve workouts gegeven in de 
Schelft te Noordwijkerhout, om vervolgens de herfstvakantie te beginnen. Leerlingen fietsen zelfstandig naar 
de Schelft. (Maandagsewetering 202 te Noordwijkerhout) 
 
Het programma in de Schelft is als volgt: 

11.00 – 11.35 uur                   Cycle/boksen/zumba/bootcamp 
11.35 uur                                Wisseling van groepen 
11.40 - 12.15 uur                    Cycle/boksen/zumba/bootcamp  
12.15 - 12.45 uur                    Gezonde, sportieve  lunch (wordt verzorgd) 
13.00 uur                                Herfstvakantie 

 
Goede doel 
Traditiegetrouw halen de brugklassers voor de afsluiting van de introductieperiode geld op voor een goed 
doel. Dit jaar heeft de school ervoor gekozen het opgebrachte geld te doneren aan een middelbare school 
op Sint Maarten. In Nederland is het vanzelfsprekend dat leerlingen onderwijs kunnen volgen. Dat is helaas 
niet overal in de wereld zo. Wij vinden het belangrijk als school om daarbij stil te staan en aan de heropbouw 
van onderwijs op Sint Maarten een steentje bij te dragen. Bij de Schelft zal een grote spaarpot staan. Het 
staat een ieder vrij te doneren. Al het geld zal, samen met de opbrengst van de kerstactie in december, ten 
goede komen aan de leerlingen van Sint Maarten. 
 
De leerlingen kunnen deze dag sportief gekleed naar het startpunt van de fietspuzzeltocht  komen. In de 
mentorles zal uitvoerig besproken worden waar dat voor elke klas is.  
Voor de sportzaal in de Schelft is het gewenst om zaalschoenen mee te nemen.   
De organisatie van de workouts is in handen van Optisport in de Schelft. 
 
Wij hopen iedereen, na een verdiende herfstvakantie, weer terug te zien op maandag 23 oktober. 
 
Met vriendelijke groet, 
mede namens het brugklasteam, 
 
 
P.A. Broeders 
M. Overweg 
Coördinatoren brugklassen  
 

 


