
 

 

Beste ouder(s) en verzorger(s) van onze nieuwe brugklassers, 

Op dinsdag 27 augustus a.s. is het eindelijk zover! De intro-week voor onze brugklassers 

komt eraan en daarmee wordt het startsein gegeven voor hun middelbare schooltijd op het 

Haarlem College.  

Voor alle leerlingen organiseren wij een gezellige stranddag met aansluitend eten bij  

strandtent Rapa Nui in Zandvoort op de grens met Bloemendaal.  

Wij doen dit per deelschool: 

Woensdag  28 augustus   klassen: D1A, D1B en D1C   (15.00 uur op strand) 
Vrijdag         30 augustus   klassen: G1A, G1B en G1C   (15.00 uur op strand) 
Maandag   02 september klassen: C1A, C1B, A1A en A1B  (15.00 uur op strand) 
 

De leerlingen  worden om 15.00 uur (bij de Haarlem College vlag op de boulevard) verwacht 

op het volgende adres:  

 

Rapa Nui (strandtent nr 27) 

Boulevard Barnaart 40                          (navigatie : zeeweg 100-Overveen) 

Bloemendaal/Zandvoort  

Tel.: 023-5737060 

Leerlingen moeten hier op eigen gelegenheid naar toe gaan.  

Van 15.30-17.30 uur zijn de leerlingen bezig met surfen. 

Om 17.30 uur gaan de leerlingen heerlijk eten. 

 

Om 18.30  uur kunt u uw zoon of dochter daar ook weer ophalen. Vergeet u niet iets extra’s 

in de parkeermeter te gooien want wij willen u daar uitnodigen voor een gezellige afsluiting 

met drankje.  

Wij hopen op goed weer en een fijne dag. Wilt u uw zoon of dochter erop wijzen dat hij/zij 

zich dusdanig gedraagt dat wij inderdaad met een goed gevoel op dit uitje terug kunnen kijken.  

We verwachten dat alle leerlingen meedoen aan de strandactiviteit.  

Mocht uw zoon/dochter niet bij het eten aanwezig kunnen zijn, wilt u dit dan aangeven op het 

formulier? 

Door het bijgevoegde formulier in te vullen en dinsdag 27 augustus bij de mentor in te laten 

leveren geeft u toestemming om uw kind deel te laten nemen aan dit uitje en gaat u ermee 

akkoord dat u zelf voor het vervoer van uw kind zorg draagt. 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens het brugklasteam 

E. Hogenes 



 

 

 

Naam leerling: ………………………………………………………………….  klas: …………………… 

 

Hij/zij heeft wel/geen* zwemdiploma.  

Als een leerling geen zwemdiploma heeft, mag hij/zij niet deelnemen aan de 

surfactiviteit. 

 

Hij/zij mag wel/niet* deelnemen aan het eten bij Rapa Nui.  

 

Zijn er bijzonderheden wat betreft het eten? (bijvoorbeeld halal, allergieën 

etc.)  Ja/Nee* 

Zo ja, namelijk ………………………………………………………………………………… 

 

* doorhalen wat niet van toepassing is 

 

Woensdag 28 augustus:  Deelschool D 

Vrijdag 30 augustus:  Deelschool G 

Maandag 2 september:  Deelschool C   

Maandag 2 september:  Deelschool A 

 

Wij/ik, ouder(s)/verzorger(s), zorgen voor vervoer en zijn de middag bereikbaar  

op het volgende telefoonnummer: ……………………………………. 

 

Plaats/Datum: ……………………………     /    ……………………………… 

 

Handtekening: 

 

……………………………………………………………………………………………. 
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