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Aan de ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen van het derde leerjaar 
 
 
 
Haarlem, 3 december 2021 
 
Betreft: afsluitende Spaarne Week 4 t/m 6 juli 2022 
 
 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), beste leerling, 
 
Met deze brief informeren we jullie over de laatste (afsluitende) Spaarne Week voor de 
zomervakantie van dit schooljaar. We hadden graag met onze leerlingen aan het einde van het 
schooljaar een reis naar het buitenland gemaakt, maar vanwege de onzekerheden rondom corona 
is besloten om dit jaar nog geen buitenlandreizen te plannen en in Nederland te blijven.  
 
In samenwerking met bureau Reiskundig hebben we een mooi alternatief keuzeprogramma in 
Nederland kunnen samenstellen.   
 
Hieronder vinden jullie in grote lijnen de programma’s van de drie reizen en de daarbij behorende 
prijs. We vragen jullie het programma thuis goed te bekijken, te bespreken en een 1e, 2e en 3e 
keuze te maken. We willen dat jullie deze keuze vóór 15 januari 2022 definitief hebben 
doorgegeven. Dit kan door een e-mail te sturen naar info@spaarnecollege.nl met een 1e, 2e en 3e 
keuze met de naam en klas van uw kind. Uiteraard gaan we er alles aan doen om iedereen bij zijn 
eerste keuze in te delen. 
 
U ontvangt na de kerstvakantie een brief met de informatie over de betaling, waarbij er gevraagd 
wordt om een aanbetaling te doen. Daarnaast bieden we ook de mogelijkheid om in termijnen te 
betalen.  
 
We gaan ervan uit dat alle leerlingen zich opgeven en hopen op deze manier het 3e jaar op een 
leuke manier af te kunnen sluiten.  
 
NB: Indien blijkt dat de reis niet uitvoerbaar is vanwege coronarestricties geldend in het land, dan 
worden de reizen geannuleerd en worden kosten volledig vergoed.  
 
Daarnaast adviseren we u om tijdig een eigen annuleringsverzekering af te sluiten. 
 
We vertrouwen erop u voor nu voldoende geïnformeerd te hebben. 
 
Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u contact opnemen met de coördinatoren van de 
bovenbouw: 
Anke Schuurmans A.Schuurmans@spaarnecollege.nl 
Rob Stienstra R.Stienstra@spaarnecollege.nl 
 
Met vriendelijke groet, 
 
mevrouw C. Bos 
schoolleider derde leerjaar 
 

http://www.spaarnecollege.nl/
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REIS 1 ACTIEF AAN DE KUST    € 245,- 

Zeeland/Zuid-Holland  

 

Dag 1: Maandag 4 juli 

- Vertrek per touringcar vanaf school 
- Ochtend– en middagprogramma met strandactiviteiten (Archery Tag, bossaball, suppen, 

surfen, powerkiten) 
- Lunch (zelf meenemen) 
- Vertrek per touringcar naar de accommodatie in Oostvoorne 
- Inchecken 
- Vrije tijd/spelletjesprogramma 
- Diner in de accommodatie 
- Avondprogramma in/bij de accommodatie 

Dag 2: Dinsdag 5 juli 

- Ontbijt in de accommodatie en lunchpakket klaarmaken 
- Vertrek per touringcar naar Bergen op Zoom 
- Ochtend– en middagprogramma met mountainbiken (2 uur) en klimmen (2 uur) 
- Pauze en lunchen 
- Vertrek per touringcar richting accommodatie, aansluitend vrije tijd 
- BBQ bij de accommodatie 
- Avondprogramma in/bij de accommodatie 

Dag 3: Woensdag 6 juli 

- Ontbijt in de accommodatie en lunchpakket klaarmaken 
- Vertrek per touringcar richting Kaatsheuvel 
- Bezoek Efteling (NB: de leerlingen van de andere 2 reizen bezoeken tegelijkertijd de 

Efteling) 
- Eind van de middag verzamelen en vertrek richting school 
- Verwachte aankomst bij school is 18:00 uur 

  

http://www.spaarnecollege.nl/
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REIS 2  ACTIEF OP DE VELUWE  € 245,- 
   Vierhouten/Zwolle 
 
Dag 1: Maandag 4 juli 

- Vertrek per touringcar vanaf school 
- Ochtend– en middagprogramma in groepen met de volgende onderdelen: 

klimmen/obstacle baan/Archery Tag/  
- Lunch (zelf meenemen) 
- 15:00 uur: vertrek per touringcar naar de accommodatie in Vierhouten 
- Inchecken 
- Vrije tijd/spelletjesprogramma 
- Diner in de accommodatie 
- Avondprogramma in/bij de accommodatie 

Dag 2: Dinsdag 5 juli 

- Ontbijt in de accommodatie en lunchpakket klaarmaken 
- Vertrek per touringcar naar Zwolle 
- keuzeprogramma:  

Graffitiworkshop o.l.v. graffiti artiest (uitleg + kunstwerk spuiten)  

Watersporten: keuzeprogramma stand-up paddle of kanoën 

- Pauze en lunchen 
- Aansluitend stadswandeling door Zwolle 
- Vertrek per touringcar richting accommodatie, aansluitend vrije tijd 
- BBQ bij de accommodatie 
- Avondprogramma in/bij de accommodatie 

Dag 3: Woensdag 6  juli 

- Ontbijt in de accommodatie en lunchpakket klaarmaken 
- Vertrek per touringcar richting Kaatsheuvel 
- Bezoek Efteling (NB: de leerlingen van de andere 2 reizen bezoeken tegelijkertijd de 

Efteling) 
- Eind van de middag verzamelen en vertrek richting school 
- Verwachte aankomst bij school is 18:00 uur 

  

http://www.spaarnecollege.nl/
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REIS 3  CULTUREEL IN UTRECHT  € 245,- 
   Utrecht/Austerlitz 
 
Dag 1: Maandag 4 juli 

- Vertrek per touringcar vanaf school 
- Ochtend– en middagprogramma met de volgende onderdelen: 

rondleiding en beklimming Domtoren o.l.v. een gids/stadswandeling/actief programma in 
de stad (waterfietsen/suppen) 

- Lunch (zelf meenemen) 
- 14:00 vertrek richting Kampong voor een cricketworkshop 
- Vertrek per touringcar naar de accommodatie in Austerlitz 
- Inchecken 
- Vrije tijd/spelletjesprogramma 
- Diner in de accommodatie 
- Avondprogramma in/bij de accommodatie 

Dag 2: Dinsdag 5 juli 

- Ontbijt in de accommodatie en lunchpakket klaarmaken 
- Vertrek per touringcar naar Soest 
- Bezoek aan Nationaal Militair Museum 
- Pauze en lunchen 
- Vertrek per touringcar richting Lage Vuursche 
- Klimmen bij Klimbos Gooi–Eemland 
- Boswandeling op eigen gelegenheid in Lage Vuursche 
- Vertrek per touringcar richting accommodatie, aansluitend vrije tijd 
- BBQ bij de accommodatie 
- Avondprogramma in/bij de accommodatie 

Dag 3: Woensdag 6  juli 

- Ontbijt in de accommodatie en lunchpakket klaarmaken 
- Vertrek per touringcar richting Kaatsheuvel 
- Bezoek Efteling (NB: de leerlingen van de andere 2 reizen bezoeken tegelijkertijd de 

Efteling) 
- Eind van de middag verzamelen en vertrek richting school 
- Verwachte aankomst bij school is 18:00 uur 
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