
 

 

 
 
 

           Watersportreis 5 havo & 6 vwo  
 
Haarlem, 7 september 2022 

 

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s),    

   

Binnenkort is het zover en reizen we met de eindexamenleerlingen af naar Friesland! We informeren u graag 

gedetailleerder over de reis en het programma. Tijdens de ouderavond van volgende week komt de reis 

uiteraard ook nog aan de orde.  

 

De leerlingen van 5 havo vertrekken op maandag 19 september om 9.00 uur met de bus vanaf school en 

arriveren rond 11.00 uur op de locatie in Friesland. Op woensdag  21 september verwachten we de leerlingen 

rond 15.30 uur weer in Haarlem.  

De leerlingen van 6 vwo vertrekken woensdag 21 september om 10.00 uur vanaf school en komen op vrijdag 

23 september rond 17.00 uur weer aan in Haarlem.  

 

We hopen natuurlijk op mooi weer. Het dagprogramma speelt zich af op en rond het water. Er vinden 

verschillende watersportactiviteiten plaats, waaronder kanoën, suppen, zeilen (in kleine zeilbootjes) en 

sloepvaren. De volgorde van de activiteiten is deels afhankelijk van de weersomstandigheden. Na het 

avondeten is er tijd en ruimte voor vrije invulling op de locatie en wordt een avondactiviteit georganiseerd. 

Gedurende de avond blijven de leerlingen op het terrein van de accommodatie. De accommodatie waar de 

leerlingen verblijven is onderdeel van het watersportcentrum en de leerlingen overnachten in kamers van  

6 tot maximaal 12 personen. 

De leerlingen ontvangen via de mentor nog aanvullende informatie, waaronder een korte checklist. 

 

Om deze leuke en sportieve reis tot een succes te maken, is het belangrijk dat iedereen zich aan de 

afgesproken regels houdt. We hopen dat het niet zover komt, maar als er sprake is van wangedrag, of bezit 

en/of gebruik van alcohol en drugs, dan nemen wij direct contact met u op. Roken is tijdens de activiteiten 

en op de locatie niet toegestaan.  

 

De meeste betalingen zijn inmiddels ontvangen, maar mocht u nog niet betaald hebben dan verzoeken wij u 

spoedig de factuur alsnog te voldoen. Als u de factuur gespreid, in meer dan twee termijnen, wilt betalen, 

dan kunt u daarover contact opnemen met onze financiële administratie (e.rijsbergen@sanctamaria.nl). 

Verblijf, vervoer, eten & drinken en de activiteiten zijn bij de prijs inbegrepen.  

 

INFO accommodatie: 

Watersportcentrum ’t Garijp, It String 7, 8511 AB in Goingarijp, Friesland. 

 

Samen met de mentoren, verheugen wij ons enorm op deze leuke en actieve reis. We gaan er iets moois van 

maken! 

 

Met vriendelijke groet, mede namens Benjamin Kaper, teamleider H4 en H5 

 

Jan Groen, teamleider V5 en V6 
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