
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Aan de ouders/ verzorgers van leerlingen 
van Onderwijscentrum de Twijn 
 

 
Datum Onderwerp Referentie 

4 november 2022 boccia MtB/me 
 
Geachte heer/ mevrouw, 
 

In de vorige brief gaven we aan dat het nog onzeker was of het boccia toernooi doorgang 
kon vinden. Dit omdat het vervoer lastig te regelen was.  

We hebben goed nieuws, de bussen zijn gereserveerd! Daarnaast kunnen wij u meedelen 
dat we vanuit school genoeg begeleiding/verzorging kunnen bieden. Uw hulp is deze dag 
dan ook niet nodig. Hieronder nog wat informatie over deze dag. 

We vertrekken woensdag 9 november om half 9 vanuit school met een grote touringcar. 

We willen jullie vragen om jullie kind mee te delen direct in de aula te verzamelen zodat we 
zo snel mogelijk richting de bus kunnen. 

De leerlingen zullen in een toernooivorm spelen van 10.00 tot ongeveer 14.30 uur. Let er 
dus op dat het vervoer van uw kind richting huis op een andere manier geregeld dient te 
worden. We verwachten rond 16.30 uur terug te zijn in Zwolle. We gaan ervan uit dat uw 
kind een telefoon meeneemt om ’s middags de precieze vertrektijd vanuit Hilversum door te 
kunnen sturen. 

Mocht dit lastig zijn, appt u dan gerust even naar één van de onderstaande nummers zodat 
wij contact met u op kunnen nemen bij vertrek richting Zwolle. (Locatie: Dr Hengeveldweg 2) 

In overleg met docenten is er gecommuniceerd dat als woensdag een vrije dag betreft 
leerlingen in overleg ook de donderdag als vrije dag mogen inplannen. 

Denkt u eraan om eventuele therapieën deze dag zelf af te melden? 

Wat moeten de leerlingen mee nemen? 

• drinken 

• lunch wordt verzorgd. Mocht uw kind specifieke eetwensen hebben dan dient u die 
zelf mee te geven. 

• een blauw sportshirt. (geen must, zou wel mooi zijn). 

• Tilzak (mocht dit nodig zijn) 

Mochten er nog vragen zijn dan horen wij dat graag.  

Bart te Boome (docent LO)  b.teboome@ooz.nl           06 50 94 58 46      
Jan Jaap Bouwman (docent LO)  j.bouwman@ooz.nl          06 51 11 16 86  

Bart te Boome en Jan Jaap Bouwman 
c.c.: Vogellanden 

  (Voortgezet) Speciaal Onderwijs 

Postbus 30190 

8003 CD  Zwolle 

bezoekadres  

Dr. Hengeveldweg 2 

Zwolle 

T (038) 453 55 06  

info@detwijn.nl  


