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Aan de ouder(-s), verzorger(-s) van de
leerlingen die de sportstijl volgen in leerjaar
3 of het vak LO2 in Mavo-4

Referentie: 2018-325/Slt/Hee
Betreft: ski-reis sportstijl leerjaar 3 en LO2
Geachte ouder(-s), verzorger(-s),
Met deze brief informeren we u over de ski-reis die wellicht gemaakt gaat worden in maart 2019
door de leerlingen die in leerjaar 3 de sportstijl volgen of in Mavo-4 het vak LO2. Of de reis
definitief door zal gaan hangt af van het aantal deelnemers.
Aanleiding
Het plan om een leerzame en sportieve ski-reis te organiseren ontstond tijdens een studiedag
voor docenten LO. In eerste instantie werd het plan door de schoolleiding nog niet goed genoeg
bevonden. Door de ondernemende houding van enkele leerlingen in deze klassen (Birgit & Laura),
inclusief presentatie aan de schoolleiding, is toch besloten dat het plan doorgezet mag worden
bij voldoende aanmeldingen, zodat de prijs gegarandeerd kan worden.
Programma
Het programma van de ski-reis zal er in grote lijnen als onderstaand uitzien:
 van donderdagavond 28 maart tot maandagochtend 1 april 2019
 drie volledige dagen op de piste waarbij iedereen ski-les zal volgen, verzorgd door
Nederlandse skileraren
 reis per touringcar
 twee overnachtingen o.b.v. halfpension (ontbijt en diner)
 in een complex waar we alleen met deze groep zitten
 alle deelnemers leveren een actieve bijdrage aan het programma en de reis waarbij
iedereen een organiserende rol heeft (meegaan = meehelpen).
 de kosten bedragen € 350,00 en is inclusief skipas en materiaalhuur; een ski-helm valt
niet onder materiaal maar hoor bij kleding.
Aanmelden
In het kader van de voorbereidingen van de ski-reis is het van belang te inventariseren hoeveel
deelnemers mee zullen gaan. We verzoeken u om het bijgevoegde aanmeldings- en
toestemmingsformulier ingevuld en ondertekend voor vrijdag 18 januari 2019 toe te zenden aan
t.slot@rietveldlyceum.nl of in te leveren bij de receptie van de school.
Ouderavond
In de week van 21 januari 2019 zal worden besloten of de ski-reis door zal gaan. Als dit het
geval is dan zal er een informatieve ouderavond gehouden worden.
We hopen u voor dit moment voldoende geïnformeerd te hebben en zien de aanmeldingen graag
tegemoet. Mocht u nog vragen hebben over de inhoud van deze brief dan kunt u deze stellen aan
één van de onderstaande medewerkers.
Met vriendelijke groet,
Sander Christ,
Arthur Isselman,
Torsten Slot, coördinator ski-reis, (t.slot@rietveldlyceum.nl)

