Retouradres: Betuwestraat 29, 1079 PR Amsterdam

Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen uit
klas 2

Onderwerp: Fun forest

Vmbo basis- en
kaderberoepsgerichte leerweg
Horeca, Toerisme, Brood &
Banket, TTO

Beste ouder/verzorger,
Dinsdag 9 juli gaan de leerlingen uit klas 2 naar Fun Forest. We verzamelen deze
dag om 9.30 uur bij Fun Forest bij één van de docenten. De kosten voor dit schooluitje zijn € 15,00.
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De kinderen worden verdeeld in groepen, daarna gaan wij drie uur klimmen. Er
zijn verschillende parcoursen die verschillen in hoogte en moeilijkheidsgraad.
Hierdoor is er voor iedereen een leuke uitdaging te vinden.
Om mee te kunnen naar Fun Forest dient er geen maatregel meer open te staan
door het te laat komen of door een gemist uur.
Mocht uw zoon/dochter mee willen naar Fun Forest, en u heeft de vrijwillige ouderbijdrage nog niet betaald dan verzoeken wij u het bedrag over te maken op
IBANnr: NL38INGB0655015310. Het bedrag dient uiterlijk 30 juni 2019 betaald te
zijn.
Tips:
Neem alleen het hoognodige mee en zeker geen waardevolle spullen. Er zijn daar
geen kluisjes.
Trek stevige schoenen aan en een sportieve outfit.
Neem iets te eten mee, want na alle inspanning krijg je vast wel trek.
Rond 13.30 uur zit het klimmen erop en kunnen de leerlingen op eigen gelegenheid weer naar huis.

Met vriendelijke groet,

De docenten sport en bewegen
Onderdeel scholengroep
Voortgezet Onderwijs
van Amsterdam
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Klimpark Fun Forest Amsterdam
Bosbaanweg 3
1182 DA Amstelveen
Te bereiken met het openbaar vervoer:
Vanaf het Centraal Station: met bus 170 (uithoorn) of 172 (kudelstaart) naar Nijenrodeweg/Amstelveenseweg. Hierna nog twee minuten lopen.
Vanaf het Sloterdijkstation: met metro 50 (gein) naar Amstelveense weg. Van
daar bus 172 (kudelstaart) naar Nijenrodeweg/Amstelveenseweg. Hierna nog
twee minuten lopen.
Van school:
Met metro 50 naar Amstelveenseweg. Vanaf Amstelveense weg bus 170/172 naar
Neijenrodeweg/Amstelveenseweg. Hierna nog twee minuten lopen.
Om 08:45 vertrekt een docent vanaf school en je kunt meereizen.

