Emmen, 13 november 2018

Geachte ouders/verzorgers,
Tijdens de laatste ouderavond van klas 2 bent u kort geïnformeerd over de werkweek
aan het eind van het schooljaar. Uw kind heeft inmiddels uitgebreide informatie
ontvangen. De werkweek zal plaatsvinden van maandag 3 juni t/m vrijdag 7 juni 2019. Er
zijn drie bestemmingen waaruit gekozen kan worden. Er is op iedere bestemming plaats
voor maximaal 40 deelnemers.
Het doel van de werkweek is de leerlingen een bijzondere week te laten ervaren, waarin
een goede omgang met elkaar gekoppeld wordt aan sportieve en culturele activiteiten.
De werkweek is een groepsgebeuren onder leiding van docenten.
In de bijlage treft u een overzicht aan van de verschillende bestemmingen. Bij alle reizen
wordt er gezorgd voor voldoende eten en drinken. Alleen voor de eerste dag moet een
lunchpakket worden meegenomen.
Het meenemen van mobiele telefoons is tijdens de werkweek niet toegestaan. Voor de
bereikbaarheid van uw kind wordt natuurlijk gezorgd.
De kosten van de werkweek bedragen voor Appelscha € 185, voor Duitsland € 220 en
voor de Ardennen € 230. Als u uw kind aanmeldt, ontvangt u na 7 december a.s. een email met een link naar de portal waar u kunt betalen (WIS) en kunt kiezen of u in één
keer wilt betalen of in drie termijnen.
U ontvangt automatisch een e-mail met een herinnering als een termijn vervalt.
Heeft u vragen over de betaling, stuur dan een e-mail naar
schoolkosten@esdalcollege.nl.
Wij verzoeken u om uw kind uiterlijk 7 december a.s. aan te melden. Kort na die datum
zal de indeling worden gemaakt. Als er te veel aanmeldingen voor een bepaalde
bestemming zijn, dan wordt er geloot. Leerlingen die zijn uitgeloot, worden ingedeeld
bij hun tweede keuze.

Vanaf 1 maart a.s. gaan wij betalingen doen die bestaan uit reis- en verblijfskosten. Als u
de aanmelding van uw kind na 1 maart a.s. intrekt, dan bent u uw geld dus geheel of
gedeeltelijk kwijt. Wij raden u dan ook aan om een annuleringsverzekering af te sluiten.
Als u een laag inkomen of een uitkering hebt, kunt u een financiële bijdrage aanvragen bij de
gemeente. Zie daarvoor de website van de gemeente.
In Emmen is dat https://participatiewebshop.emmen.nl/ .
In Borger-Odoorn: https://meedoen.borger-odoorn.nl/home.html) .
Inwoners van de gemeente Emmen kunnen ook een beroep doen op de stichting Leergeld:
(http://www2.leergeld.nl/emmen/.
Wilt u het aanmeldingsformulier printen, invullen en door uw zoon/dochter laten
inleveren bij ondergetekende? U mag de eerste en tweede keus van uw kind ook aan mij
mailen. Graag z.s.m. of uiterlijk vrijdag 7 december 2018. Het formulier kunt u ook van
onze website afhalen (bij Nieuws/mededelingen).
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben n.a.v. deze brief, neemt u dan alstublieft
contact met mij op.

Met vriendelijke groet,

Hans de Groot, teamleider onderbouw
h.degroot@esdalcollege.nl

Bijlagen: aanmeldingsformulier en korte beschrijving van de werkweken.

AANMELDINGSFORMULIER WERKWEEK KLAS 2
maandag 3 juni t/m vrijdag 7 juni 2019

Naam: ……………………………..……………………………………………

Klas 2……



Heeft als eerste keus*: …………………………….……………………………………….



Heeft als tweede keus*: …………………………………………………………………..



Volgt deze week een aangepast lesprogramma op school en gaat niet op werkweek.

Ondergetekende, ouder/verzorger van ……………………………………………………

klas …...

verklaart hierbij dat zijn/haar zoon/dochter deelneemt aan de werkweek.

Handtekening ouder/verzorger:

……………………………………….………

Dit aanmeldingsformulier uiterlijk vrijdag 7 december a.s.
inleveren bij ondergetekende. U mag het formulier ook scannen en e-mailen
of alleen een e-mail sturen met de vermelding van de keuzen van uw kind:
h.degroot@esdalcollege.nl
H. de Groot, teamleider

* Zie de beschrijving van de drie bestemmingen.

Beschrijving van de drie bestemmingen in juni 2019.
1. Outdoor en Adventure Appelscha
Altijd al eens naar een supergezellig en sportief kamp gewild? Dan is dit het ideale
kamp voor jou!!
We overnachten in een kampeerboerderij. Op maandagochtend beginnen de
activiteiten al! Met z’n allen op de fiets naar Appelscha! En natuurlijk nemen we
tussendoor een keer pauze om bij te komen en iets te eten en te drinken. Eenmaal in
Appelscha staan ons die week de volgende activiteiten te wachten: klimmen,
tokkelen (naar beneden suizen langs een strakke kabel), abseilen, mountainbiken,
een dropping … en dan hebben we nog niet eens alles genoemd.
Wil je meer weten? Informatie bij mevr. Boer of mevr. Themme.
2. Survival Ardennen
In de Belgische Ardennen loop je de eerste dag samen met je groep en met je
ingepakte rugzak naar de camping. Met een kaart en kompas zoek je de handigste en
kortste route. Dagelijks worden er 2 activiteiten gedaan, b.v. tokkelen, klimmen en
abseilen in een klimgroeve, boogschieten en mountainbiken. Een groep bestaat uit
ongeveer 15 leerlingen, een leraar en een begeleider. We overnachten op een
camping of op een bivakplaats in het bos. Eten wordt door de groep zelf bereid.
Het zijn lange dagen, met veel inspanning, maar ook veel spannende onderdelen.
Kortom: een leuke en actieve, maar zware week.
Informatie bij mevr. Von der Heide of mevr. Moulijn.
3. Duitsland
De eerste dag reizen we naar een hooggelegen groepsaccommodatie in Sankt
Andreasberg in het Harz-gebergte. Bij aankomst gaan we met de kabelbaan omhoog
naar de Andreashütte, ons verblijf voor deze week. Na de kamerindeling gaan we, als
het droog is, rodelen.
De tweede dag maken we een wandeltocht naar het stadje Sankt Andreasberg. We
brengen daar een bezoek aan het Nationaal Parkhaus en aansluitend is er een
speurtocht door het stadje.
De derde dag gaan we met de bus naar de prachtige stad Goslar. We bezoeken er de
UNESCO-werelderfgoed zilvermijn Rammelsberg en daarna de historische
binnenstad. Hier krijg je de gelegenheid om zelf de stad te verkennen.
De vierde dag gaan we naar de Wendefurth-stuwdam en naar de langste hangbrug
van Duitsland. We lopen deze week veel in bergachtig gebied. Je moet dus wel flink
kunnen wandelen en een makkelijke eter zijn, want Duits eten smaakt anders dan het
Nederlandse eten.
De vijfde dag is de terugreis naar Emmen.
Informatie bij mevr. Uneken of mevr. Germeraad.

