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Plaats   Datum     Betreft 

Amsterdam  3 december 2019    Brugklaskamp 

 

Geachte ouder/verzorger, 

 

Zoals u wellicht weet gaan wij dit jaar met de brugklassers op schoolkamp. Ons brugklaskamp zal 

plaatsvinden van woensdag 3 juni tot en met vrijdag 5 juni 2020.  

 

Wij willen met alle leerlingen, hun mentoren en vijf docenten drie dagen naar Duinrell in Wassenaar. 

Wij hebben de gehele groepsaccommodatie “Het Duinhostel” gereserveerd. Het hostel bestaat uit 

vijf- en zespersoonskamers met eigen douche en toilet. Hiernaast heeft het hostel een eigen keuken 

en relaxruimte. Jongens en meisjes slapen gescheiden. Het vervoer en het eten gedurende de drie 

dagen wordt door de school verzorgd. Met dieetwensen houden wij uiteraard rekening. Er is voor de 

kinderen een programma gemaakt. Wij doen een avondspel in het bos, hebben een sportochtend, 

bezoeken het attractiepark, gaan zwemmen in het Tikibad en het nieuw verwarmde buitenbad.  

 

De kosten voor dit schoolkamp bedragen €105 per persoon. 

 

De aanbetaling van €50 dient te worden voldaan per kas bij de leerlingadminstratie of per boeking 

naar NL49 INGB 0655014918 t.n.v. Cburg College onder vermelding van Brugklaskamp en de voor- 

en achternaam van de leerling uiterlijk op 20 januari 2020.  

U kunt het volledige bedrag ook in één keer betalen. Anders dient het restbedrag voor 20 maart te 

zijn betaald.  
 

Wij ontvangen graag uiterlijk 20 januari 2020 onderstaand toestemmingsformulier. Dit 

toestemmingsformulier dient ingeleverd te worden bij de leerlingadministratie. Voor vragen kunt u 

contact opnemen met ondergetekende. 

  

Met vriendelijke groet, 

Dhr. Van der Ham (hamr@talnet.nl) 

 

Mevr. Hol (holt@talnet.nl) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ik geef mijn zoon/dochter___________________ uit klas ________________ toestemming om mee 

te gaan met het brugklaskamp naar Duinrell.  
Met het tekenen van deze antwoordstrook ga ik de betalingsverplichting aan en zal ik ervoor zorgen dat 

uiterlijk 20 januari de aanbetaling is gedaan en voor 20 maart het restbedrag is voldaan. 

      

Handtekening: _____________________________ 
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