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Geachte ouder(s), verzorger(s), 

Betreft: Verzetten werkreis groep 7 en 8 

Helaas moet ik u een vervelend bericht sturen.  Vandaag zijn wij door kamphuis De Vliehorst 
geïnformeerd over een calamiteit die zich heeft voorgedaan op het terrein van deze 
groepsaccomodatie waar de leerlingen tijdens de werkreis op Vlieland verblijven. Het gehele terrein 
rondom het kamphuis staat onder water. Er wordt gewerkt aan het droogmaken van het terrein, maar 
er is geen enkele garantie dat dat volgende week in voldoende mate het geval zal zijn en er is ook 
geen vervangende accommodatie beschikbaar. Dat betekent dat het helaas niet mogelijk is om 
volgende week met groep 7 en 8 de werkreis naar Vlieland te maken. De rest van dit schooljaar is De 
Vliehorst niet meer beschikbaar voor een werkreis. 

We begrijpen dat dit een enorme teleurstelling is voor de leerlingen die zich op het kamp hebben 
verheugd. Daarbij past onzerzijds ook een excuus voor de manier waarop de communicatie hierover 
is verlopen, dit had u niet via uw kind, maar eerst via een bericht van school te horen moeten krijgen.  

We zijn vandaag heel druk bezig geweest met het zoeken van een vervangende bestemming en dat 
lijkt zeker te gaan lukken, maar niet voor volgende week. 
U kunt erop rekenen dat we alles op alles zetten om te zorgen dat de leerlingen van groep 7 en 8 vóór 
het eind van dit schooljaar een mooie werkreis zullen hebben waar ze met veel plezier op terug 
kunnen kijken. 

We houden u uiteraard op de hoogte van de vorderingen in het organiseren van een vervangende 
werkreis, zodra er meer bekend is over tijdstip en bestemming zullen we u daarover informeren.  

Met een vriendelijke groet, 

mede namens de leerkrachten van groep 7 en 8, de heren G.J. van den Biggelaar en R.B.J. 
Waanders, en mevrouw Y.C.A. Hermans, adjunct-directeur 

C. van den Boogaart, directeur 

 


