
 

 

   

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen van leerjaar 4 

 
 
Betreft: WALIBI - 11 juni 2019 !!! 

 

Haarlem, 3 juni 2019 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Op dinsdag 11 juni 2019 gaan we met alle leerlingen van het 4de leerjaar die zich hebben opgegeven 

met de bus naar Walibi om het examenjaar samen af te sluiten. Mocht u of uw zoon/dochter niet 

meer weten of hij/zij zich heeft opgegeven dan kan dit bij de mentor gecheckt worden. Aangezien de 

bussen zijn geboekt en de entreekaarten zijn gekocht, is het helaas niet meer mogelijk om uw 

zoon/dochter alsnog op te geven. Leerlingen die zich niet hebben opgegeven, zijn die dag vrij. 

Leerlingen die meegaan, verzamelen zich om 8.30 uur in een lokaal bij hun mentor. Het lokaal waar 

ze zich verzamelen staat op magister. Zorgt u er a.u.b. voor dat uw zoon/dochter op tijd is, want de 

bussen kunnen niet wachten. Om 16.00 uur vertrekken de bussen weer vanaf Walibi. Aankomst op 

school is tussen 17.15 en 17.30, afhankelijk van het verkeer. 

Van de mentor krijgen de leerlingen een coupon die ze in Walibi kunt inleveren. Voor die coupon 

krijgen ze patat, een snack en drinken. Ze mogen zelf eten en drinken en/of wat geld meenemen als 

ze verder die dag nog iets willen nuttigen.  

Om deze dag zo goed mogelijk te laten verlopen zijn er de volgende belangrijke afspraken: 

- Om 8.30 uur verzamelen in het juiste lokaal. 

- Van tevoren checken wat voor weer het wordt. Indien nodig een regenjas meenemen. Of bv 

zonnebrandcrème. 

- Van de leerlingen wordt verwacht dat ze zich netjes gedragen zowel in de bus als in Walibi 

zelf. 

- Leerlingen moeten ruim op tijd weer bij het verzamelpunt zijn voor de terugreis.   

- We adviseren om geen waardevolle spullen mee te nemen.    

 

We gaan er in ieder geval een leuke dag van maken…  zo vlak voor die spannende dag van de uitslag 

van de examens !! 

Met vriendelijke groeten, 

K. Rook (teamleider) en alle mentoren leerjaar 4 

 


