Groningen, 18 juli 2022

Betreft: start schooljaar en buitenlandse reis klas 4vmbo-tl (4T)

Beste ouders/verzorgers en beste {naam leerling} uit klas {klas},
Welkom in klas 4 vmbo-tl! Na een hopelijk fijne vakantie gaat het nieuwe schooljaar in augustus van
start. Een aantal leerlingen zit in een nieuwe groep, ook zijn er nieuwe leerlingen ingestroomd en
sommige leerlingen hebben een nieuwe mentor. In de vierde klas wordt de groepsindeling deels
bepaald door de vakkenpakketkeuzes en de clustergroepen.
Om te zorgen dat jullie elkaar en je mentoren zo snel mogelijk leren kennen en een prettige groep gaan
vormen met een goede leerhouding voor het examen, hebben we een tweetal activiteiten ingepland:
•

Op dinsdag 30 augustus van 13.30 uur tot 15.30 word je op school verwacht voor een eerste
introductie.
- Kennismaking met nieuwe klas en mentoren
4Ta, 042 met mevrouw Hoomans en meneer Anjema;
4Tb, 043 met mevrouw Oosterbaan en mevrouw Baarsma;
4Tc, 044 met mevrouw Betjes;
- Uitleg en PowerPoint over het examenjaar: o.a. PTA en PWS.
- Afsluiting bij centrale gelegen horeca gelegeheid in de stad.

•

Van maandag 12 t/m vrijdag 16 september gaan we op buitenlandse reis naar Tsjechië. Nadere
info staat op de volgende pagina’s.

Op woensdag 31 augustus starten de gewone lessen. Dus zorg dat je jouw boeken gekaft hebt en alles
in gereedheid hebt om te kunnen starten. Het introductieprogramma in augustus en september
betreft een reguliere schoolactiviteit, waarvoor de normale absentie- en schoolregels gelden. Mochten
jij of je ouders nog vragen hebben neem dan contact op met de je (nieuwe) mentor of
leerlingcoördinator Eric van Dok (e.van.dok@o2g2.nl). Tot slot melden we dat de schoolgids 2022-2023
vanaf medio juli op de website van het Kamerlingh Onnes staat. U kunt daar alle belangrijke informatie
nalezen.
Met vriendelijke groet,
mede namens de mentoren van 4T,

Eric van Dok
Leerlingcoördinator vmbo-tl

Erwin Keun,
Teamleider vmbo-tl

Betreft: buitenlandse reis Tsjechië 4vmbo-tl

Beste ouder(s)/verzorger(s),
De afgelopen twee jaren kon de buitenlandse reis door Corona niet doorgaan.
Gelukkig kunnen we dit jaar wel de reis organiseren. Het belangrijkste doel van de
reis is groepsvorming, maar ook kennismaken met andere culturen, gewoontes en
gebruiken.
De Tsjechië-reis
staat gepland van maandag 12 tot en met vrijdag 16 september.
De reis kost € 335,= p.p. De leerlingen krijgen hiervoor: vervoer, accommodatie,
maaltijden en toegang tot de programmaonderdelen. Uiteraard staat het leerlingen
vrij een klein bedrag aan zakgeld mee te nemen voor een versnapering of een
souvenir. (In Tsjechië betaalt men met Kronen. Digitaal betalen is niet overal
mogelijk). In bijlage 1 hieronder vind u een globaal programma, waarbij o.a.
aandacht voor sport en spel, het bezoek aan voormalig concentratiekamp
Theresienstadt en natuurlijk de prachtige hoofdstad Praag.
Gezien het doel van de reis, is het de bedoeling dat alle leerlingen deelnemen, tenzij
er zwaarwegende redenen zijn. In dat geval wordt u verzocht z.s.m. contact op te
nemen met de teamleider Erwin Keun (e.keun@o2g2.nl). Tijdens de reis gelden de
normale schoolregels, dus geen drank, drugs, rookwaren, wapens etc. We zijn te gast
in een land met een minder milde cultuur en we moeten ons als gasten gedragen.
Daar waar dit niet gebeurt kunnen we in een uiterste situatie ouders vragen hun
kind op te halen. Voor het reizen naar Tsjechië hebben leerlingen hun ID kaart nodig.
Een kopie daarvan moet voor aanvang van de reis aan de mentor worden verstrekt.
De paklijst staat in bijlage 2.
In augustus ontvangt u een factuur voor deze reis, met daarin de mogelijkheid om in
termijnen te betalen. Op dinsdag 6 september om 19.30u is de voorlichtingsavond
voor de Tsjechië-reis en het verloop van het examenjaar. Aanwezigheid voor zowel
ouders als leerlingen is dringend gewenst.
Wij hopen u hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd.
Namens de organisatie,
Eric van Dok, 050-3210610 (school), mob nr 06-44632624
Marije Oosterbaan, 050-3210610 (school), mob nr 06-14442910
Bijlagen:
Globaal programma
Paklijst

VOORLOPIG REISPROGRAMMA 12 – 16 september 2022

Maandag
06:30 uur
07:00 uur
17:00 uur
18:30 uur
21:00 uur
Dinsdag
08:30 uur
09:30 uur
10:00 uur
14:00 uur
17:00 uur
18:30 uur
21:00 uur
Woensdag
07:30 uur
08:30 uur
11:00 uur

Bagage in de bus laden.
Vertrek richting Tsjechië.
Verwachte aankomst in het Ertsgebergte. Inchecken bij de groepsaccommodatie
en korte introductie met de instructeurs en begeleiders.
Avondeten in de groepsaccommodatie.
Nighttrail

Ontbijt + lunchpakket maken.
Vertrek naar Plesivec.
High Rope Challenge met High Rope Parcours, Giant Swing (een schommel op
16 meter hoogte) en Free-Fall.
Hike / Oriëntatietocht
Einde programma. Terug naar de accommodatie; gelegenheid tot omkleden.
Avondeten in de groepsaccommodatie.
Kampvuur met marshmallows of worstjes.

Ontbijt + lunchpakket maken.
Vertrek naar Terezin.
Bezoek met rondleiding (Engels- of Duitstalig) door het voormalig
concentratiekamp Theresiënstadt.

13:00 uur
14:00 uur
20:00 uur
22:00 uur

Einde van het bezoek en vertrek naar Praag.
Aankomst in Praag; Fotospeurtocht. De rest van de middag eigen programma.
Vertrek terug naar het Ertsgebergte.
Verwachte terugkomst bij de accommodatie.

Donderdag
09:30 uur
10:00 uur
12:30 uur
13.30 uur
16:30 uur
19:00 uur
21:30 uur

Vertrek naar Horní Blatna.
Klimmen / Abseilen
Einde programma. Vertrek naar de Vojkovice.
Raften.
Einde programma. Terug naar de accommodatie; gelegenheid tot omkleden.
Barbecue/grill.
Vertrek naar Nederland.

Vrijdag
07:30 uur

Verwachte terugkomst bij school.

Paklijst:
Deze lijst is een geheugensteuntje om een aantal belangrijke zaken niet te vergeten én om niet te veel
mee te nemen. De bagageruimte in een bus is beperkt neem daarom geen harde koffers mee. Wij
adviseren een grote rugzak of weekendtas.
Belangrijke papieren
 geldig paspoort of ID-kaart
 verzekeringsbewijs reisverzekering
 pasje van ziektekostenverzekering (+ European Health Insurance Card)
 zakgeld / pinpas
 eventuele medische gegevens
•

Laat de mentor weten of je medicijnen en/of speciale maaltijden gebruikt!

Verzorging
 toiletspullen zoals: doucheschuim / shampoo / tandenborstel en tandpasta / kam / borstel /
deodorant
 eventuele medicijnen
 bril / lenzen en vloeistof
 zonnebril
 zonnebrandcrème
 lippenbalsem
 handdoeken / washandjes
Kleding
 soepel zittende kleding
 korte broek
 fleece of trui/sweatshirt
 waterbestendige kleding / regenkleding
 t-shirts
 sokken
 ondergoed
 slaapkleding
 zwemkleding
 bergschoenen / ingelopen wandelschoenen
 sportschoenen
 slippers
•
•

Ook als je denkt dat het mooi weer wordt: neem altijd een goede jas en eventueel handschoenen
en muts mee i.v.m. kou bovenop de berg.
Neem voldoende kleding mee die vies en nat mag worden en waarbij het niet erg is als er een
scheurtje in komt. Dit geldt ook voor het schoeisel.

Algemeen
 rugzak
 pen en papier
 zaklamp
 bidon / flesje water
 vuilniszak
 mobiel en oplader

•

Voor je gaat lopen
Zorg voor goede, stevige (liefst waterdichte) ingelopen schoenen! Te grote, te kleine, geleende of
niet goed ingelopen schoenen kunnen ervoor zorgen dat je snel blaren krijgt en dat loopt echt
niet lekker! Ook op laarzen of slippers kun je beter geen lange afstanden lopen. Neem veel
laagjes kleren mee. Die kun je als je het koud hebt over elkaar aantrekken en als je je warm
gelopen hebt weer uittrekken. Als er kans is op regen moet je zorgen dat de spullen die
meeneemt droog blijven natuurlijk. Stop daarom eerst een plastic (vuilnis) zak in je rugtas en stop
daar je spullen in. Zorg vooral ook voor voldoende droge sokken!
Over het algemeen is het leidingwater in Tsjechië veilig om te drinken. Het kan echter wel een
chloorsmaak hebben. Als je dit niet prettig vindt: neem voldoende flesjes water mee.

