Opgave examenuitje MAVO-4, HAVO-5 en VWO(T)-6
Bestemming
Datum
Kosten

:
:
:

Disneyland Parijs
18 april 2019
€ 70,-

Leerdam, 7 maart 2019
Ons kenmerk
Ons bestand

: llnadm/1819/123
: G:\Heerenlanden\LlnAdm\EXAMEN\2019\Corresp\Opgaveformulier examenuitje 2019 ouders examenlln.pdf

Geachte ouders/verzorgers,
Aan het einde van de examentrainingen wordt er op donderdag 18 april a.s. voor de eindexamenleerlingen
onder begeleiding van de school een afsluitende excursie naar Disneyland Paris georganiseerd.
Op donderdag 18 april om 04.00 uur ’s ochtends vertrekt de bus vanaf de school naar Disneyland.
Aankomst is rond 10.00 uur.
Om 19.00 uur vertrekt de bus weer richting Leerdam, waar we dan op vrijdagochtend vroeg in de ochtend
(rond 03.00 uur) aankomen.
Tijdens deze reis gelden de regels van Het Heerenlanden.
Uw zoon of dochter moet een geldig paspoort of ID-kaart bij zich hebben. Dit wordt gecontroleerd, voordat
uw zoon of dochter in de bus stapt. Nadat de leerling zich voor deze reis heeft opgegeven, is teruggave van
het bovengenoemde bedrag niet mogelijk. Wij raden aan om zelf een annuleringsverzekering af te sluiten
voor deze dag. Wij wijzen erop dat de bus stipt op tijd vertrekt.
Met vriendelijke groet,

Mw. E.P. van der Hoek
Teamleider MAVO

Mw. A. Ottingh
Teamleider HAVO

Mw. M.C. Klopper
Teamleider VWO(-TTO)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------Naam ouder(s)/verzorger(s): …………………………………………………………………………………….……..
Handtekening ouder(s)/verzorger(s): ………………………………………………………………………………….
geeft/geven toestemming voor deelname aan het examenuitje naar Disneyland Paris.
(verplicht invullen voor deelnemers jonger dan 18 jaar)
Naam leerling: ………………………………………………………………….………………… uit klas: ……………
Inleveren samen met € 70,-- contant in briefgeld.

Opgeven en betalen kan op de onderstaande momenten:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

11 maart
12 maart
13 maart
14 maart
15 maart

12.30 uur - 13.30 uur
11.50 uur - 13.00 uur
12.30 uur - 13.15 uur
12.30 uur - 13.30 uur
13.00 uur - 14.00 uur

in C15
in B03
in B03
in B15
in A08

bij mw. A. Ottingh
bij mw. R.I. de Jong
bij mw. R.I. de Jong
bij mw. M.C. Klopper
bij mw. E.P. van der Hoek

