Retouradres: Betuwestraat 29, 1079 PR Amsterdam

Onderwerp: sportdag tweede klas Fun Forest

Geachte ouder(s)/verzorger(s) en leerling,
Vmbo basis- en
kaderberoepsgerichte leerweg

Dinsdag 17 juli organiseren we een sportdag bij Fun Forest voor de 2e klas.

Horeca, Toerisme, Brood &

De klassen 2A, 2B en 2C verzamelen om 9.40 uur bij Fun Forest bij één van de
docenten.

Banket, TTO
Betuwestraat 29
1079 PR Amsterdam
(020) 579 71 90

De klassen 2D, 2E, 2F en 2G verzamelen om 10.10 uur bij Fun Forest bij één van de
docenten.

28-06-2018

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.
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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.
Om ongeveer 13.30 uur is de sportdag afgelopen.
In een eerdere mail is aangegeven dat Walibi voor klas 2 vervangen is door
deelname aan Fun Forest.
Heeft u deze 35 euro Fun Forest en overige activiteiten nog niet betaald (VOB
2018) dan graag zo spoedig mogelijk dit bedrag over maken op : NL 38 INGB
0655015310 t.n.v. Hubertus & Berkhoff onder vermelding van naam leerling ,klas
en Fun Forest.

Met vriendelijke groet,
De docenten sport en bewegen.
Onderdeel scholengroep
Voortgezet Onderwijs
van Amsterdam
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Adresgegevens:

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.

