Spijkenisse, 5 juli 2017
Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van leerjaar 3
schooljaar 2017-2018
Geachte ouders/verzorgers,
Op de Charles de Foucauld Mavo gaan de derdeklas leerlingen al gedurende 36 jaar op
werkweek naar het bijzondere Waldjugendlager in Irrel-Duitsland, gelegen in het mooie
Naturpark Südeifel. Wij willen deze traditie graag voortzetten
Deze werkweek maakt deel uit van het leerprogramma van leerjaar 3 en dient als
voorbereiding op het examenjaar. Vandaar dat wij als school verwachten, dat
alle derdeklas leerlingen, ook de zittenblijvers, deel zullen nemen aan de reis. Als u niet
wilt dat uw kind zal deelnemen aan de reis, dient u zich hiervoor schriftelijk te melden
bij dhr. Lamain, directeur Charles de Foucauld Mavo.
Tijdens de ouderavond van leerjaar 3 in het nieuwe schooljaar zult u nader geïnformeerd
worden.
I.v.m. het grote aantal derdeklas leerlingen wordt de groep gesplitst in 2
groepen: * groep 1 gaat van woensdag 27 juni t/m zondag 1 juli 2018
(groep 2 heeft stage)
* groep 2 gaat van zondag 1 juli t/m donderdag 5 juli 2018
(groep 1 heeft stage)
De groepsindeling wordt voor 1 december 2017 bepaald.
Kosten
De kosten bedragen € 180,- Het nummer, waarop gestort moet worden, is:
NL35ABNA0553253204, t.n.v. Stg Interc Alg Bijz VO, Rotterdam, inzake Charles de
Foucauld, o.v.v. Schoolreis Irrel 2015 en vermeld hierbij: de volledige naam van uw kind
en de klas.
Betaling
Vóór 1 september 2017 een inschrijfgeld van € 60,Het restant á € 120,- kunt u in een keer overmaken vóór 1 januari 2018 of in 4
maandelijkse termijnen van € 30,-:
1 sept. 2017, 1 okt. 2017, 1 nov. 2017, 1 dec. 2017.

Annuleren
Alléén op medisch advies of door ernstige privé-omstandigheden kan men een
ingeschreven kind terugtrekken. In dat geval zal tot 2 weken voor vertrek het reeds
betaalde bedrag minus de gemaakte onkosten (€ 120,-) teruggestort worden. Daarna kan
geen geld meer teruggestort worden i.v.m. de gemaakte onkosten voor uw kind.
Aangeraden wordt om zelf een annuleringsverzekering af te sluiten.
Elke leerling moet over een eigen geldig ID of paspoort beschikken en een bewijs van de
zorgverzekering.
U wordt vriendelijk verzocht het inschrijfstrookje volledig in te vullen en te
ondertekenen. Het moet op de wendag van leerjaar 3 op dinsdag 22 aug.. 2017 bij
de mentor ingeleverd worden (dus a.u.b. niet bij de receptie).
Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
M.M. van Deventer, coördinator Irrel schoolreis
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