
Hoorn, 15 september 2021 

Betreft: Schoolactiviteit Scheveningen – ‘Flitz-events’ 

 

Geachte ouders/verzorgers van de leerlingen van leerjaar 2, 

Op dinsdag 21 september zullen we met leerjaar 2 op bezoek gaan bij Flitz-events’ in Scheveningen.  

Tijdens de eerste weken van een schooljaar is het belangrijk om elkaar goed te leren kennen en als 

klas een hechte groep te vormen. De mentoren begeleiden dit proces in de klas. Maar ook 

activiteiten buiten de school kunnen hier een belangrijke bijdrage aan leveren. 

Wat gaan we doen? 

We gaan per bus naar ‘Flitz-events’ in Scheveningen. 

‘Flitz-events’ organiseert de leukste schooluitjes en waar kan je dat beter doen dan op het strand. De 

activiteiten die we gaan doen zijn sportief, gezellig en zijn vooral gericht op samenwerken en 

teambuilding. Dit vinden wij erg belangrijk bij de start van het schooljaar. 

De planning van deze dag zal er ongeveer als volgt uitzien: 

• 8.15 uur verzamelen op school 

• 8.30 uur vertrek bus richting Scheveningen 

• 10.00 uur ontvangst op locatie/strandtent (Buena Vista Beach Club te Scheveningen) 

• 10.15 uur Welkom + uitleg programma + gelegenheid tot omkleden 

• 10.30 uur Start Robinson games 

• 12.30 uur Pauze + ontspanning met eigen lunch op het strand 

• 13.30 uur Start zeskamp 

• 16.00 uur  Prijsuitreiking en afsluiten van het programma 

• 16.15 uur Huiswaarts 

• 17.30 uur Aankomst SG Newton  

De leerlingen moeten dus iets eerder op school komen en verzamelen bij de mentor in de klas. In de 

bus moeten we momenteel nog een mondkapje dragen dus we verzoeken de leerlingen om er 

eentje mee te nemen.  

Wat heb je nodig 

- Lunch en drinken neem je zelf mee. Je verbruikt veel energie op zo’n dag. Neem dus genoeg 

eten en drinken mee. 

- Makkelijk zittende schoenen en kleding. Het programma is sportief. We zitten op het strand 

dus het zal vermoedelijk wel vies worden. 

- Neem een jas, jack en/of warme kleding mee voor tussen de activiteiten. Aan de kust kan 

het soms koud/winderig zijn. 

- Een extra setje droge kleding en schoenen.  

- Zwemkleding kan je onder je gewone kleding aandoen. 

- Een handdoek. 



- Een plastic tas om je natte spullen in te doen. 

Wat neem je niet mee 

Snoep, geld, mobiele telefoons en andere waardevolle spullen hebben de leerlingen niet nodig. Wij 

adviseren dringend om deze spullen thuis te laten. School accepteert geen aansprakelijkheid voor 

verlies of schade als leerlingen deze zaken toch meenemen. In de bus mag ook niet gegeten of 

gedronken worden. 

We doen het met z’n allen! 

Het is belangrijk dat iedereen meegaat. Ook de leerlingen die wat minder van dit soort activiteiten 

houden vinden hier hun weg. Voor de groepsvorming is het belangrijk dat de groep compleet is.  

Het programma zal gevuld zijn met sport- en spelactiviteiten. Deze activiteiten worden begeleid 

door de medewerkers van ‘Flitz-events’ en de mentoren. We spelen het spel expeditie Robinson en 

een zeskamp met verschillende sporten en spellen.  Samenwerken, aanmoedigen, jezelf overwinnen, 

samen lachen, dat zijn dingen die verbinden.  

Kosten  

Dit groepsvormende uitje is voor alle leerlingen een verplichte activiteit en valt op een reguliere 

schooldag. De algemene schoolregels gelden ook op zo’n dag. SG Newton neemt dit jaar de kosten 

van deze activiteit voor haar rekening. U hoeft hier dus niet voor te betalen.  

Bijzonderheden  

Wij willen graag weten of er bijzonderheden zijn waar rekening mee moet worden gehouden. U 

ontvangt bij deze brief een formulier (zie onderaan) waarop u bijzonderheden en de nummers 

waarop u als ouders bereikbaar bent noteert. We gaan er niet van uit, maar als er echt iets 

onverwachts is nemen we natuurlijk contact op.  

Ik wil u vragen het bijzonderhedenformulier uit te printen en ingevuld mee naar school te geven 

voor de mentor, of dit te mailen naar de mentor van uw kind.  

Toestemming foto’s en filmpjes. 

We willen graag wat foto’s en filmpjes maken van de activiteit om u, bijvoorbeeld via de nieuwsbrief, 

maar ook de leerlingen zelf bij thuiskomst een indruk te geven van wat we hebben gedaan. We 

vragen hierbij uw expliciete toestemming om de beelden waar uw zoon/dochter op voorkomt te 

mogen gebruiken op Insta/Facebook, onze website en in presentaties op SG Newton. U kunt dit ook 

aangeven op het formulier.  

Tot slot 

We hopen op een gezellige en een mooie dag met de leerlingen en dat dit een positief effect heeft 
op de groepsbinding. Mocht u verder nog vragen hebben dan kunt u mij of de mentor altijd mailen. 
 
Namens team leerjaar 2, 

Jaap Fölsche, teamleider (j.folsche@atlascollege.nl) 

mailto:j.folsche@atlascollege.nl


Bijzonderhedenlijst ‘Flitz-events’ 2021 

Naam leerling  
Tel. Nr. ouder 1  
Tel. Nr. ouder 2  
Leerling heeft zwemdiploma 
 

Ja Nee 

Medische bijzonderheden  
zoals medicijngebruik  
of allergieën 

 
 
 
 

Overige bijzonderheden  
 
 
 

 

Toestemming foto’s en filmpjes. 

We willen graag wat foto’s en filmpjes maken van de activiteit om u, bijvoorbeeld via de nieuwsbrief, 

maar ook de leerlingen zelf bij thuiskomst een indruk te geven van wat we hebben gedaan. We 

vragen hierbij uw expliciete toestemming om de beelden waar uw zoon/dochter op voorkomt te 

mogen gebruiken op Insta/Facebook, onze website en in presentaties op SG Newton.  

Deze toestemming betreft alleen de activiteiten bij ‘Flitz-events’, geen andere activiteiten. 

O Hierbij geven de ouders/verzorgers toestemming voor het plaatsen van foto’s/filmpje van de 

activiteiten bij ‘Flitz-events’. 

O Hierbij geven de ouders/verzorgers geen toestemming voor het plaatsen van foto’s/filmpjes van 

de activiteiten bij ‘Flitz-events’. 

 

Dit formulier is ingevuld door (naam ouder): 

Datum: 

Handtekening ouder/verzorger: 

 

Geeft u dit bijzonderhedenformulier mee aan uw kind en laat het inleveren bij de mentor. 


