
De Apollo  

Oudaen 6 

1081 BZ Amsterdam 

Tel. 020-6448357  

 

 

Amsterdam, 19 september 2017 

 

Aan de leerlingen van 1 A en 1 C 

en ter kennisgeving aan hun ouder(s) / verzorger(s)  

 

Er is al de nodige informatie gegeven, maar we willen in deze brief nog eens alles op een 
rijtje zetten: 

• We gaan woensdag 27 september, donderdag 28 september en vrijdag 29 
september naar Lage Vuursche. 

• We overnachten in: 
Het Koos Vorrinkhuis 

Koudelaan 16 

3749 AM Lage Vuursche 

tel.nr.: 035 – 6668305 

Alleen om dringende redenen kunt u ons op bovenstaand telefoonnummer bereiken.  

Jullie moeten woensdag om uiterlijk 10.00 uur op school zijn. 

Zet jullie bagage op een aangegeven plek in de aula. 

Neem naast de normale verschoning, toiletspullen en dergelijke in ieder geval mee: 

• Zwemspullen (+ plastic tasje om natte spullen in te doen) 
• Sloop (verplicht) 
• Onderlaken (verplicht) 
• Slaapzak of dekbedovertrek :er zijn dekbedden 
• Regenkleding (kijk naar weersverwachting)+ extra sokken 
• Je (eventuele) medicijnen 

• Zaklantaarn  
• Stevige schoenen 
• Slippers of sloffen voor in huis 

 

 



 

 

 

 

Let op: hier komt nog de volgende informatie bij: 

• Neem zelf voor de lunch van woensdag je lunchpakket mee. 
• Jullie mogen geen zakgeld en zakken snoep meenemen.   
• We zullen zorgen dat er ook lekkere dingen meegaan om uit te delen. Als jij zelf iets 

wil uitdelen mag dat natuurlijk. 
• Verder is het dus niet toegestaan je mobiel, iPod e.d. mee te nemen. Als het echt 

nodig is, stellen wij je in de gelegenheid te bellen. 

 

We komen vrijdag gezamenlijk terug. De aankomsttijd zal ongeveer tussen 13 00 en 13.15 

uur zijn. 

 

Als je bij de Apollo aankomt, moet je je eerst even melden bij mevr. Latuputty. Vertel of je 
zelfstandig naar huis reist of dat je wordt opgehaald. Uiteraard kun je op school bellen om 
te worden opgehaald. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Dhr. Arno Maij 

Dhr. Chris Wakker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                     

De Apollo  

Oudaen 6 

1081 BZ Amsterdam 

Tel. 020-6448357  

 

Amsterdam, 19 september 2017 

 

Aan de leerlingen van 1 B en 1 H 

en ter kennisgeving aan hun ouder(s) / verzorger(s)  

 

Er is al de nodige informatie gegeven, maar we willen in deze brief nog eens alles op een 
rijtje zetten:  

• We gaan maandag 25 september, dinsdag 26 september en woensdag 27 
september naar Lage Vuursche. 

• We overnachten in: 
het Koos Vorrinkhuis 

Koudelaan 16 

3749 AM Lage Vuursche 

tel.nr.: 035 – 6668305 

Alleen om dringende redenen kunt u ons op bovenstaand telefoonnummer bereiken.  

Jullie moeten woensdag om uiterlijk 10.00 uur op school zijn. 

Zet jullie bagage op een aangegeven plek in de aula. 

Neem naast de normale verschoning, toiletspullen en dergelijke in ieder geval mee: 

• Zwemspullen (+ plastic tasje om natte spullen in te doen) 
• Sloop (verplicht) 
• Onderlaken (verplicht) 
• Slaapzak of dekbedovertrek :er zijn dekbedden 

• Nachtkleding voor de Pyjamabingo 
•  Regenkleding (kijk naar de weersverwachting)+ extra sokken 
•  Je (eventuele) medicijnen 
•  Zaklantaarn  
•  Stevige schoenen 
•  Slippers of sloffen voor in huis 

 



 

 

 

 

Let op: hier komt nog de volgende informatie bij: 

• Neem zelf voor de lunch van maandag een klein lunchpakket mee. 
• Jullie mogen geen zakgeld en zakken snoep meenemen.  
• We zullen zorgen dat er ook lekkere dingen meegaan om uit te delen. Als jij zelf iets 

wil uitdelen mag dat natuurlijk. 
• Verder is het dus niet toegestaan je mobiel, iPod e.d. mee te nemen. Als het echt 

nodig is, stellen wij je in de gelegenheid te bellen. 

 

We komen woensdag gezamenlijk terug. De aankomsttijd zal ongeveer tussen 13.00 uur en  

13.15 uur zijn.  

Als je bij de Apollo aankomt, moet je je eerst even melden bij mevr. Latuputty. Vertel of je 
zelfstandig naar huis reist of dat je wordt opgehaald. Uiteraard kun je op school bellen om 
te worden opgehaald. 

 

We zien jullie donderdag 28 september weer om 10.15 uur op school (de eerste 2 lesuren 
zijn jullie dus vrij!) 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Mevr. Anita IJzer 

Mevr. Yvette Stuvel 

 


