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Graag sturen we u een vooraankondiging van de Ardennenreis die we van 20 tot
en met 22 september voor de derde klas leerlingen organiseren. We gaan op survivalreis met als doel de groepsvorming, elkaar leren kennen en persoonlijke
grenzen overwinnen, ervarend leren. We vinden het fijn dat deze activiteit aan
het begin van het schooljaar plaatsvindt, zodat we met elkaar een mooie start
kunnen maken.
De survivalreis is een onderdeel van ons onderwijsprogramma, we gaan er vanuit
dat iedereen meegaat. Mochten er medische, financiële of overige gronden zijn
om niet mee te kunnen vragen we u om ruim van te voren contact op te nemen
met de schoolleiding (nog voor het einde van het schooljaar). De kosten van deze
reis bedragen EU 175 die vooraf betaald dienen te worden. U ontvangt daarvoor
een aparte factuur.
Aan het einde van het schooljaar volgt er nog een brief met uitgebreidere informatie en de link om uw kind voor de reis in te schrijven voor de administratie
van Huski reizen. Het is handig om alvast rekening te houden met de volgende
spullen die de leerlingen mee moeten nemen: Weekendtas of rugzak - 18 kg -70
cm x 35cm x 35cm (geen harde koffer!) matje/luchtbed (1 persoons, max. 80 cm
breed), slaapzak, sportschoenen en extra paar (sportieve) een paar schoenen dat
vies mag worden.
De reis wordt georganiseerd door Huski reizen. We zullen in de omgeving van La
Roche-en-Ardenne verblijven op vijf verschillende locaties (één per klas). Tijdens
het kamp ondernemen we allerlei spannende en sportieve activiteiten zoals challengeparcours, mountainbiken, highrope parcours, schietprogramma en kajak
varen. Overnachten doen we in tenten en de leerlingen zullen zelf koken. We
kijken er erg naar uit!
Met vriendelijke groet,
Namens het mentorenteam van klas 3,
Tjandra Tol
t.tol@hyperionlyceum.vova.nl
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