Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Cambium College bestond op 1 augustus jl. 25 jaar.
Wij zijn er trots op ons lustrum te mogen vieren en we informeren u graag over de
festiviteiten die georganiseerd worden.
Vrijdag 6 september a.s. staat in het teken van een feestdag voor al onze leerlingen.
Overdag hebben we een actief programma met verschillende workshops voor onze 1e en 2e
klassers. Vanaf klas 3 organiseren we een feestavond.
Leerlingen van klas 1 worden ’s morgens om 8.15 uur op de locatie Buys Ballot
verwacht waarna we in verschillende subgroepen verschillende activiteiten gaan doen. We
sluiten de ochtend af met een foodtruck. Einde van het ochtendprogramma is 12.30 uur.
Leerlingen van klas 2 worden ’s middags om 12.45 uur op de locatie Buys Ballot
verwacht en gaan in verschillende subgroepen diverse activiteiten doen. We sluiten de
middag om 16.00 uur af met een foodtruck. Einde van het middagprogramma is rond
16.45 uur.
Alle activiteiten vinden plaats aan de locatie Buys Ballot. De activiteiten bestaan uit de
volgende onderdelen:
Muziek

Archery tag
+ Foot darts

Team volley
+ Bubble bal

Djembee

Foodtruck
festival

Leerlingen van klas 3 en hoger hebben deze dag lesvrij. Voor hen hebben we een
feestavond georganiseerd bij discotheek ‘De Ster’ in Nieuwkuijk. De feestavond start om
20.00 uur en is om 01.00 uur afgelopen. Leerlingen ontvangen vanuit school 4 consumpties,
deze zijn te gebruiken om iets te drinken of te eten. Schoolpas is verplicht.
Voor leerlingen die geen vervoer kunnen regelen rijden er bussen vanaf locatie De Waard
richting de discotheek. Er pendelen om 19.45 en 20.45 uur bussen heen en om 00.00 en
01.00 uur rijden de bussen terug naar De Waard.
Om bovenstaande in goede banen te kunnen leiden is het noodzakelijk dat, mocht uw
zoon/dochter gebruik willen maken van de bus regeling, zij zich hiervoor opgeven en één van
de vertrektijden aangeven. De aanmelding kan per mail : jubileum@cambiumcollege.nl.
Inschrijven kan t/m 1 september a.s.
Om tijdens de feestavond het overzicht te houden, mogen leerlingen pas naar buiten als zij
worden opgehaald. Als leerlingen tussentijds ‘De Ster’ verlaten kunnen zij niet meer terug
naar binnen. Mocht uw zoon/dochter met de bus meegaan: ze kunnen bij locatie De Waard
worden opgehaald.
Wij gaan er een hele gezellige feestdag- en avond van maken!
Met vriendelijke groet,
Hanneke Koster
rector- bestuurder

