
 

3-daagse reis Ardennen,  21-23 september 2022 
___________________________________________________________________________________ 
 
Haarlem, 29 augustus 2022 
 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen! 
 
Na twee jaar niet kunnen reizen vanwege Corona, gaan we gelukkig weer op pad. De leerlingen 
die dit jaar  in 3 Havo zitten, jullie dus,  gaan op een driedaagse Ardennen survival en 
teambuildingsreis. 
 
Op 21 september zullen we met de hele Havo 3 afdeling inclusief mentoren en andere docenten 
afreizen naar de Ourthe vallei in de Belgische Ardennen. Er staan allerlei uitdagende, sociale en 
gezellige activiteiten op het programma. De reis staat in het teken van de ‘ontmoeting’, de 
sociaal-emotionele ontwikkeling, grenzen verleggen en het bevorderen van de saamhorigheid in 
de groep. De reis die je de rest van je leven herinnert en een mooi begin van het jaar waarin 
profielkeuze en de vervolgstap naar de bovenbouw centraal staan. 
 
U ontvangt uitgebreidere informatie over het programma en de organisatie tijdens de 
ouderavond Havo 3. 
 
De kosten voor deze reis bedragen 250,- euro. Dit bedrag is tot stand gekomen inclusief een 
bijdrage per leerling van school uit NPO gelden. Bij de reis zijn het vervoer, verblijf, eten, 
drinken en de activiteiten inbegrepen. Op korte termijn ontvangt u de factuur voor deze 
driedaagse reis. De reisverzekering is centraal geregeld, leerlingen dienen zelf een 
annuleringsverzekering af te sluiten. Mocht uw kind doubleren of af-/opstromen ontvangt u het 
betaalde geld retour. 
 
Als u de factuur in meer dan twee termijnen wilt betalen kunt u contact opnemen met onze 
financiële administratie, via financiëleadministratie@sanctamaria.nl. 
 
Wij doen een dringend beroep op u voor wat betreft de financiële bijdrage m.b.t. de kosten van 
de reis voor uw kind. Wij zijn volledig afhankelijk van de bijdrage van ouders/verzorgers om dit 
soort reizen en activiteiten te kunnen blijven aanbieden. Wanneer een te beperkt aantal 
ouders/verzorgers de financiële bijdrage voldoen, kunnen wij dit soort reizen in de toekomst 
helaas niet meer organiseren.  
 
Voor vragen kunt u terecht bij de afdelingsleider van uw kind. Samen met de mentoren 
verheugen wij ons enorm op deze leuke en actieve reis.  
 
Fijn dat we er weer op uit kunnen, we kunnen niet wachten! 
 
Hartelijk groet, 
 
Namens de mentoren Havo 3,  
 
 
Marieke Vlieghuis, teamleider Havo 3 
 

 
 

 


