Aan de leerlingen van klas 1 en 2 Pax havo-vwo, en hun ouders/verzorgers.
Datum: 12 juni 2019
Betreft: Zwemuitje Beldert Beach klas 1 en 2 Pax havo-vwo
Beste leerlingen, beste ouder(s)/verzorger(s),
Om het schooljaar op een leuke manier af te sluiten, hebben we dit jaar besloten om het einde van het
schooljaar te vieren met een zwem uitje.
We hebben gekozen voor een fantastische locatie, namelijk Beldert Beach. Dit mooie strand ligt aan een
recreatieplas en is gevuld met superleuke attracties op het strand en in het water. Wat dacht je van de
langste freefall glijbaan van Europa? Daarnaast is er ruimte om bijvoorbeeld een partijtje te
volleyballen, voetballen of frisbeeën. (wij zorgen voor de materialen).
Naast de strand- en zwem activiteiten, kun je ook je energie kwijt op de Wipe Out Kids obstacles. Er
staan maar liefst 20 verschillende obstacles die zijn afgeleid van het populaire Tv-programma Wipe Out!
Leuk om met een groepje vrienden of vriendinnen te doen!
Belangrijke info:
- We vertrekken om 12.00 vanaf Pax havo/vwo
- We rijden om 16.00 terug naar Druten (16.30 hopen we terug te zijn)
- De kosten bedragen €15,- Er is slechts beperkte omkleedruimte.
- Je krijgt bij binnenkomst een pasje. Raak deze niet kwijt.
- Je kunt geld op je toegangspasje zetten, zodat je daar eten en drinken kunt kopen (contant
betalen is er niet mogelijk!)
- Je mag ook eigen eten en drinken meenemen. Alleen in de beachclub mag je geen eigen
consumpties nuttigen.
- Er staan kluisjes bij Beldert Beach. Deze kun je gebruiken als je zelf een slotje meeneemt.
- Voor meer info, kijk op www.beldertbeach.nl
- Vragen en/of opmerkingen? Mail naar w.vandenakker@paxchristicollege.nl
Wil jij graag mee met dit zwemuitje op woensdag 26 juni? Vul dan samen met je ouder(s)/verzorger(s)
snel het strookje hieronder in en lever het in bij Lex of Ria, samen met €15,00 gepast geld. (Je kunt deze
brief zelf uitprinten, of kom er 1 halen bij Lex of Ria).
Aanmelden kan tot en met woensdag 19 juni.
_______________________________________________________________________________
Ik ga mee met het zwemuitje op donderdag 26 juni 2019
Naam:____________________________________________________________ Klas: ___________
Ik ben in het bezit van een zwemdiploma:
Ik heb toestemming van mijn ouder(s)/verzorger(s):

□ JA
□ JA

Handtekening ouder/verzorger:________________________

□ NEE
□ NEE

