Vroedschapstraat 11, 4204 AJ Gorinchem, T 0183 62 23 88, E info@camphusianum.nl, W camphusianum.nl
______________________________________________________________________

Beste leerlingen en ouders/verzorgers van leerlingen,

11 september 2020

Binnenkort, in week 40, organiseren wij de BAGger-projectweek. We verblijven dan overdag in
de omgeving van Diefdijk 45 te Schoonrewoerd en houden ons bezig met onderwerpen op het
gebied van aardrijkskunde, biologie, scheikunde en tekenen. Dit jaar verloopt de werkweek
anders dan gebruikelijk, in verband met het coronavirus. Iedere klas is 2 dagen aanwezig,
volgens onderstaand schema:
Maandag 28-9
3A en 3B

Dinsdag 29-9
3B en 3C

Woensdag 30-9
3C en 3D

Donderdag 1-10
3D en 3E

Vrijdag 2-10
3A en 3E

Aan het eind van iedere dag op het project gaan we gewoon naar huis. Je moet dus 2 dagen
naar een locatie bij Schoonrewoerd komen (de routebeschrijving zullen jullie binnenkort
ontvangen). Bij een aantal activiteiten is het noodzakelijk om een fiets bij de hand te
hebben. Omdat het in de omgeving nooit om grote afstanden gaat, kunnen enkele leerlingen
wellicht bij anderen achterop maar dit heeft niet onze voorkeur.
Om verder te gaan met de organisatie willen we graag van jullie weten of er problemen zijn met
het vervoer of dat je die zelf kunt oplossen. Hieronder zijn drie opties gegeven. Het is de
bedoeling dat je één optie aankruist. Iedere leerling moet dit formulier inleveren! Doe je uiterste
best om op de fiets te komen of om zelf vervoer met de auto (met klasgenoten uit de buurt) te
regelen. Onze mogelijkheden om vervoer vanaf school te verzorgen zijn zeer beperkt.
Ik,........................................................................(naam invullen), uit klas:................

o
o
o

kan elke dag zelfstandig op de fiets naar Schoonrewoerd komen.
kan met de fiets komen/word met fiets gebracht, laat de fiets in Schoonrewoerd
staan, regel zelf ander vervoer van en naar huis, en fiets na de laatste dag weer
naar huis/word met fiets opgehaald, of enige variatie hierop.
kan zelf niets regelen. Jullie moeten mij helpen met vervoer vanaf school.

Ruimte voor opmerkingen:

Lever dit blad z.s.m. in bij de docent van wie je het hebt ontvangen. Iedereen moet het
inleveren, ook al is je vervoer prima geregeld.
Met vriendelijke groet, namens het werkweekteam,
D. Verwijmeren

