Aan de leerlingen van klas H1a, H1b en HV1c en hun ouders/verzorgers.
Hierbij willen we jullie informeren over de ontdekkingsweek. Het is een week waarin wij
elkaar leren kennen. De ontdekkingsweek is van woensdag 14 september tot vrijdag 16
september. Maandag 12 september en dinsdag 13 september is er les volgens het rooster.

Woensdag 14 september
Om 09:15 verzamelen aan de
kade bij Monk bouldergym.
Aambeeldstraat 26
1021 KB Amsterdam

Het is belangrijk dat de leerlingen op de fiets komen en dat iedereen een lunchpakket bij
zich hebt.
We starten met boulderen (dat is klimmen over een rotsblok). Na de lunch krijgen de
leerlingen leuke theaterworkshops. De workshops worden gegeven in Huis van de wijk in de
Banne.
Bezaanjachtplein 243
1034 CR Amsterdam
Vanaf hier fietsen de leerlingen om 16:00 zelfstandig naar huis. Er is de mogelijkheid om met
de mentor terug naar school te fietsen en vanaf daar naar huis.
Voor beide activiteiten is makkelijk zittende kleding vereist.

Donderdag 15 september
Vandaag en morgen mogen de leerlingen geen telefoon bij zich hebben. Als ouders ons
willen bereiken dan kan dat op dit nummer: 06-51367832. De leerlingen kunnen hun ouders
ook via de mentoren bereiken.
Om 10:00 verzamelen we op school. Na het programma gaan we overnachten in het
vliegenbos. We beginnen de dag met theater workshops, ’s middags gaan we op de fiets
naar Twiske. Daar gaan we kanoën en bij lekker weer ook zwemmen. Zonder zwemdiploma
blijf je op de kant bij de mentoren. Daarna fietsen we terug naar noord, waarna iedere
leerling 5 euro krijgt om te gaan avondeten in de buurt. In het vliegenbos staan er tenten
voor ons klaar met stapelbedden en kussens. Hierdoor is er geen luchtbed nodig.
Wat neem je wel mee?
Fiets
Kleding voor koud en warm weer
Lunchpakket
Zwemspullen bij warm weer
Slaapzak
Regenkleding
Kussensloop
Zaklamp
Toiletspullen
Knuffel etc.

De slaapspullen worden ’s ochtends op school in een lokaal neergelegd en worden door
begeleiders naar de camping gebracht. Het is ook mogelijk om als ouders de slaapspullen
naar school te komen brengen dit is mogelijk tot 13:00.
www.noord.amsterdam.nl/camping-vliegenbos/,
Camping Vliegenbos Amsterdam, Meeuwenlaan 138

Vrijdag 16 september
We ontbijten in het vliegenbos. Hier maken we ook een lunchpakket klaar voor de middag.
Daarna fietsen we naar Huis van de wijk in de Banne.
Bezaanjachtplein 243
1034 CR Amsterdam
Daar gaan we werken aan de voorstelling. We willen hierbij de ouders ook van harte
uitnodigen om naar de voorstellingen te komen kijken.
De voorstellingen starten volgens onderstaand schema.
14:45 Start voorstelling H1A
15:05 Start voorstelling H1B
15:25 Start voorstelling HV1C
Na de voorstelling gaat iedereen naar huis om uit te rusten van deze enerverende week.
De slaapspullen zijn terug naar school gebracht. De leerlingen of ouders kunnen deze
spullen meteen ophalen of als de leerlingen weer maandag naar school zijn gegaan.
Wij hebben er zin in en hopelijk jullie ook!
De mentoren van DnH, leerjaar 1

