Aan de ouders/verzorgers
van onze eersteklassers
Haarlem, 5 september 2018
Betreft: informatie brugklaskamp
Beste ouders/verzorgers,
Spannend: het brugklaskamp komt eraan!
In het kader van de introductie gaan alle eerste klassen op kamp. Onder leiding van de mentor
zullen de leerlingen drie dagen en twee nachten op de Veluwe doorbrengen. De mentor wordt
geassisteerd door twee juniormentoren en er is professionele begeleiding aanwezig.
De juniormentoren komen uit een bovenbouwklas en begeleiden gedurende dit schooljaar een
bepaalde brugklas bij diverse activiteiten.
De doelstelling van het brugklaskamp is dat de leerlingen elkaar zo snel mogelijk leren kennen.
Daarnaast bevordert het de goede sfeer en de samenwerking in de klas. De mentor krijgt op deze
manier ook snel een goed beeld van zijn of haar klas.
Het brugklaskamp vindt plaats van maandag 10 t/m woensdag 12 september.
Hieronder volgt het adres, de vertrektijden en de lijst van spullen die leerlingen mee moeten
nemen.
We gaan naar de volgende locatie:
EXITO
Lage Bergweg 10
7361 GT BEEKBERGEN
Tel: 055-5051282
www.exito.nl
Voor noodgevallen zijn we te bereiken op het volgende nummer: 06-16065614
We gaan met de bus naar Beekbergen. Hieronder staat het vertrekschema. Het verzamelpunt is
niet op de parkeerplaats voor school, maar aan de ’s Gravesandeweg in Haarlem (bij Haarlem
Hoog). Daar kunnen de bussen makkelijker parkeren. Leerlingen verzamelen daar bij de mentor
op het grasveld (kijk uit voor hondenpoep).

Klas

Verzameltijd Vertrektijd

HV1A
HV1B
HV1C
HV1D
HV1E
A1A
A1B
A1C
G1A

8.55
8.55
8.25
8.25
8.25
8.25
8.55
8.25
8.25

9.15
9.15
8.45
8.45
8.45
8.45
9.15
8.45
8.45
1

Naar verwachting arriveren we woensdag 12 september om 15.00 uur op dezelfde locatie als het
vertrek.

MEENEMEN
1 grote sporttas
1 eenpersoons luchtbed/matje

Liever geen harde koffer.
De ondergrond van de tent is van beton. De blauwe
luchtbedden met "fluwelen" bovenkant gaan erg snel
lek, deze raden wij dus af. Deze luchtbedden en ook
stretchers nemen erg veel ruimte in waardoor er
ruimte gebrek kan ontstaan. Wij raden daarom
zelfopblaasbare matjes, smalle luchtbedden en
eiermatjes aan.

Warme slaapzak
Kussen
Fleecedeken in geval van koude nachten
Bord, beker, soepkom en bestek
1 theedoek
Toiletspullen
Badslippers
Kleding

Is altijd lekker warm en wordt niet snel klam
Onbreekbaar en voorzien van een naam
Voor de afwas
Het is fijn om in de douche slippers te dragen
Houd er rekening mee dat kleren nat kunnen worden,
als het weer niet meezit.

Lekkere warme trui
2 handdoeken
Zwemkleding
Goede loopschoenen

Waarvan 1 voor het zwembad
Open schoenen, slippers en sandalen mogen op het
terrein niet gedragen worden
2

Zaklamp
Regenkleding
Sancta waterfles

Handig in een donkere tent

Rugzakje
Mueslireep of iets vullends voor tussen de maaltijden
Medicijnen

Handig om bij het sporten uit te drinken en voor
water onderweg. Zet je naam erop!
Voor de lunch op dag 1, zelf mee te nemen
Alleen door de huisarts voorgeschreven medicatie.

Houd er rekening mee dat we slechts 2 nachten gaan. Neem dus niet te veel bagage mee. De bus
heeft beperkt ruimte! De volgende items zijn niet toegestaan tijdens het brugklaskamp:







Mobiel
Spuitbussen (deodorant en/of haarlak)
Energydrinks
Confettikanonnen
IPod/muziekinstallatie
Waardevolle spullen

Gebruik je medicijnen, ben je vegetarisch, heb je geen zwemdiploma, of zijn er andere
bijzonderheden? Geef dit dan door aan je mentor.
Voor de ouders is het overigens belangrijk om te weten dat alle kosten per leerling aangaande de
reservering etc. al ruim van tevoren gemaakt zijn. Mocht het daarom zo zijn dat er onverhoopt
sprake is van afwezigheid van de leerling, dan kan de school het geld niet retourneren.
Voor de goede orde merken wij op dat wij een alcohol – en rookvrije school zijn.
We gaan er met elkaar een ontzettend gezellig en vrolijk kamp van maken. Neem je goede
humeur mee en zet je in voor jezelf en elkaar, dan wordt het een onvergetelijke tijd!
Vriendelijke groeten,
De mentoren klas 1
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