
Beste leerling uit de derde klas,  

Volgende week ga je met je mentor en een andere docent twee dagen leuke dingen doen. Zo leren 

we elkaar goed kennen en starten we het schooljaar positief.  

Hierbij een paar zaken die je moet weten: 

- Je gaat één dag lasergamen en een escape room doen. Je neemt mee: 

o Een lunchpakket met wat te drinken.  

Je komt met de fiets naar één van de twee locaties. De ene doe je in de ochtend, de andere 

in de middag. 

o Het adres van de escape room is Hamsterkoog 3 in Alkmaar. Je meldt je daar om 

9:45. 

o Het adres van het lasergamen is Koelmalaan 330 in Alkmaar. Je meldt je daar om 

9:45.  

Ga je eerst naar de escape room? Dat duurt tot 11:00. Je gaat dan zelf of met je mentor naar 

het lasergamen (zie adres hierboven), en moet daar uiterlijk om 12:45 zijn. Je hebt dus de tijd 

om te lunchen én om naar het lasergamen te gaan! Je bent rond 14:30 klaar en gaat dan op 

eigen gelegenheid terug naar huis. 

 

Ga je eerst naar het lasergamen? Dat duurt tot 11:30. Je gaat dan zelf of met je mentor naar 

de escaperoom (zie adres hierboven), en moet daar uiterlijk om 12:45 zijn. Je hebt dus de tijd 

om te lunchen én om naar de escaperoom te gaan! Je bent rond 14:00 klaar en gaat dan op 

eigen gelegenheid terug naar huis. 

- Je gaat op de andere dag suppen en/of kanoën en doet nog een andere gezellige activiteit 

met je mentor. Wat neem je mee? 

o Je zwemkleding. Deze doe je onder je kleding aan.  

o Een handdoek. 

o Een lunchpakket met wat te drinken, en nog iets te eten voor in de namiddag.  

Als je de dag begint met suppen en kanoën, dan verzamel je om 9:45 bij de Lagendijk 35 in 

Uitgeest. Dat is het adres van Kanoverhuur De Aker. Als je begint met een andere activiteit, 

zal je mentor je verder informeren. Je bent die dag hoe dan ook rond 15:00 klaar.  

 

Heel veel plezier! 


