
Waterkamp 2 vwo 
 

Ieder jaar tijdens de activiteitenweek organiseren 
we voor leerlingen van de tweede klassen een 
reis. 2 vwo zal richting Friesland vertrekken. En 
wel naar het plaatsje Hemelum. We verblijven op 
Groepsaccommodatie van zeilschool de Morra.  
 

We vertrekken op woensdagochtend 7 juni 2017 en 
we zijn op vrijdagavond 9 juni 2017 weer terug in 
Venlo. 

 
 

Onderstaande gegevens gelden voor schooljaar 2016/2017: 

De reis kost € 170,-. 

Daarbij zijn inbegrepen:  

- busreis 
- twee overnachtingen 
- alle activiteiten 
- eten en drinken 
- reisverzekering 
 
Niet inbegrepen zijn: 
- een annuleringsverzekering (Deze kunt u optioneel 
zelf afsluiten.) 
 
Aanmelden 
Meld je aan door DIT FORMULIER in te vullen en te verzenden. De inschrijving sluit op 9 
december 2016. Bij te veel aanmeldingen zal een loting plaatsvinden. 
  
Betaling 
Ouders van leerlingen die zich opgeven voor het Waterkamp krijgen via de overkoepelende 
onderwijsorganisatie 'OGVO' informatie over de betaling die in twee termijnen plaats gaat vinden. 
Let wel op: als je inschrijft (en zo nodig ook ingeloot wordt), zit je vast aan de betaling van de 
aangegeven kosten. Annulering is niet zomaar mogelijk. We raden dan ook aan om zelf een 
annuleringsverzekering af te sluiten. Wij sluiten namelijk geen annuleringsverzekering af, dus 
mocht je uiteindelijk niet mee kunnen, dan krijg je het betaalde bedrag alleen terug als er iemand 
van de reservelijst meegaat. Indien er geen reservelijst is, of de leerlingen op die lijst willen niet 
meer mee, dan moet je zelf voor een vervanger zorgen. Als er niemand in jouw plaats meegaat, 
krijg je het betaalde bedrag niet terug. 
  
Vragen 
Voor vragen kun je terecht bij:  
Pascal Eberson (peberson@ogvo.nl) 
Steffie Zeetsen (szeetsen@ogvo.nl) 
Stan van de Pas (svdpas@ogvo.nl) 
 
  
PS: 
* Op grond van gedrag in het verleden kunnen leerlingen geweigerd worden. 
* Wangedrag tijdens de reis zal leiden tot sancties en kan betekenen dat de leerling 
op eigen kosten naar huis gestuurd wordt (na overleg met de ouders).  
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