Beste ouders/verzorgers,
Op maandag 2 september aanstaande staat al een eerste activiteit van school op de planning.
Namelijk een actieve dag bij MCC te Maastricht. Deze dag wordt in samenwerking met de ‘koksploog’
gerealiseerd. De ‘koksploog’ is een groep vrijwilligers die een school als CSN graag in het zonnetje zet.
Zij zorgen deze dag voor een lekker hapje eten tussen de middag,
artiesten die optreden en leerlingen hebben de mogelijkheid om met
een bootje op de maas te varen(onder begeleiding en met
zwemvest). Er zijn snellere en langzame boten. De school organiseert
in de ochtend een sportdag. Om deze dag te kunnen realiseren is het
belangrijk om van elke leerling op de hoogte te zijn hoe deze naar de
locatie toe komt

EN ook weer naar huis komt.

Adres: Hoge Kanaaldijk 80
6212 XP Maastricht
Er zijn een aantal opties wat vervoer betreft.
Gelieve de invulstrook uiterlijk dinsdag 27 augustus in te leveren bij de mentor.
Optie 1: Ik breng mijn zoon/dochter naar MCC. Leerlingen worden hier verwacht vanaf 8.30 uur en ik
haal mijn zoon/dochter om 14.30 uur weer op.
Optie 2: Mijn zoon/dochter wordt door het leerlingenvervoer thuis opgehaald en ook weer door het
leerlingenvervoer thuis gebracht. LET OP: Dit wordt door school geregeld. Door de afwijkende route
van de chauffeur kunnen tijden iets afwijken van normaal.
Optie 3: Mijn zoon/dochter komt zelfstandig naar school en mag met busvervoer geregeld door school
vervoerd worden naar MCC. Aan het einde van de dag wordt mijn zoon/ dochter weer vervoerd naar
school waarnaar hij/zij zelfstandig naar huis kan reizen.
Optie 4: Mijn zoon/dochter wordt ‘s ochtends door het leerlingenvervoer opgehaald maar gaat aan
het einde van de dag naar een externe activiteit. U dient dan zelf door te geven dat uw zoon/dochter
opgehaald moet worden bij MCC.
------------------------- Invulstrook uiterlijk dinsdag 27 augustus inleveren bij de mentor. -------------------De ouders/verzorgers van ___________________________ kiezen op maandag 2 september voor de
volgende optie betreffende het vervoeren van hun zoon/dochter:
Keuze vervoer:

Optie 1. Zelf brengen en zelf ophalen.
Optie 2. Leerlingen vervoer heen en leerlingenvervoer terug
Optie 3. Zelfstandig naar school en zelfstandig terug naar huis
Optie 4. Leerlingenvervoer heen en terug met extern vervoer. Het vervoer is
dan door de ouder geregeld met: _____________________(vul in)

Handtekening ouder/verzorger: _______________________

Locatie Frans van de Laarplein
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