
Beste ouders/verzorgers van de leerlingen in klas 2, 
 
Hierbij ontvangt u  informatie over het schoolkamp van 26 t/m 28 september 2017 op camping 
Lumdatal, in het Duitse Lahntal. Heeft u  na deze informatie nog vragen dan kan de mentor  op 
de ouderavond van 21 september meer duidelijkheid geven. 
 
Om u alvast een idee te geven van het kamp, krijgt u hierbij al wat informatie en de paklijst. 
Tevens is er een formulier toegevoegd voor de persoonlijke gegevens van uw zoon/dochter. Wij 
vragen u deze in te vullen en uiterlijk dinsdag 19 september bij de mentor in te laten leveren.  
 
 
Dit jaar gaan we met de tweede klas naar Duitsland. We zitten op 2,5 uur rijden van de 
Nederlandse grens, op  ongeveer 5  uur rijden van Amsterdam, bij het dorpje Rabenau. We zijn 
omgeven door het prachtige landschap dat dit deel van Duitsland te bieden heeft. We kijken uit 
op een dal. Er is een super groot (sport)veld en een kampvuurplaats, dus geen redenen om je te 
vervelen. De activiteiten die georganiseerd worden variëren van boogschieten tot rodelen en 
abseilen…. 
 
Veel leesplezier. 
 
Namens de begeleiders, 
 
 Mevr. Gabrielle Voorn-Peeters 
 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

Camping Lumdatal waar 
we zullen verblijven. 
 
 
 

 
 



 
 
Adresgegevens en belangrijke telefoonnummers 
 
In geval van nood belt u altijd eerst de Apollo. Zij kunnen de docenten en begeleiders ter 
plaatste het makkelijkst bereiken. Buiten kantooruren wordt er gebeld met de directrice: 
Mevr. Heringa op 06 – 11109188.  
 

De Apollo  

(020) 6448357 

 

Vestigingsadres camping: 

Camping Lumdatal 

Auf dem Melmes 

Rabenau (Hessen)   

 

Kantoor Nederland: 

Groeneweg 11 

6999 AW Hummelo 

 

Telefoonnummers: 

Telefoon kantoor NL:                      +31(0)85-8774447 

Telefoon Camping Duitsland:           +49(0)6407-9068055  

Noodnummer:                                 06-14798495 (24H) 

 

Email: info@campinglumdatal.nl 

Website: http://www.campinglumdatal.nl  

 
  

mailto:info@go4itbuitensport.nl
http://www.campinglumdatal.nl/


 
Het programma in het kort 

 
Dinsdag 26 september: 
 

We verzamelen tussen 07.15 en 07.30 uur in de aula van de Apollo. Hier meld je je bij je 
mentor.  

 
De bus moet worden ingepakt. We gaan drie dagen op kamp, dus we hebben veel 
bagage. Al deze bagage gaat en moet mee in de bus. Dus neem niet te veel mee! Wat je 
allemaal nodig hebt staat op de ‘paklijst’. We vertrekken uiterlijk om 07.45 uur vanaf de 
Apolloschool naar Duitsland, naar het dorpje Rabenau.       

 
In de middag komen we aan op camping Lumdatal. Hier worden de tenten en 
blokhutten ingedeeld en gaan de leerlingen de slaapplekken inrichten. De tenten en 
blokhutten zullen wij als leiding indelen. 
 
Als alles op orde is gaan de leerlingen deelnemen aan hun eerste activiteit. 

 
 
’s Avonds  
 In de avond is er een dropping……. 
 
 
Woensdag 27 september: 
 
Opstaan om 7:00 uur!! 
 
Na het ontbijt:    
 
De hele dag zullen er activiteiten zijn. Hiervoor maken we tijdens het ontbijt een lunchpakket! 
 
 
‘s Avonds    Kampvuur! 
 
 
Donderdag 28 september: 
 
Opstaan om 7:00 uur!! Alle spullen inpakken en slaapplek schoonmaken 
 
We vertrekken na de activiteiten in de ochtend weer naar Amsterdam. Voor deze reis maak je 
een lunchpakket tijdens het ontbijt! 



 
‘s Morgens : activiteiten    
 
 
Na de lunch stappen we weer in de bus die ons naar school terug zal brengen. Rond 19:00 uur 
zullen we hier aankomen.  
 
Op de website van school zal de actuele stand van zaken rondom de aankomst vermeld staan. 
 
ALLE leerlingen zijn vrijdag 29 september vrij! 
 
 
 
   

 
Waar gaan we naar toe?  

 
We verblijven op een prachtige plek net buiten het dorpje Rabenau. 
Bij deze groepsaccommodatie is een groot volleybal- / voetbalveld waar je je energie op 
verschillende manieren kwijt kan raken.  
Bij deze accommodatie zullen we ontbijten en dineren. Ontbijt en lunch is met brood en ’s 
avonds krijgen we een warme maaltijd.  
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De blokhutten (8 pers.)  

 
 

    De tenten (6 pers.) 
 
 

 
Regels voor het gehele kamp 

 
• Geen alcohol. 

• Geen (soft)drugs of andere verdovende middelen. 

• Geen energiedrankjes. 

• Geen MP-3, I-pod en andere geluidsapparatuur / spelcomputers. Dit kan weg raken of kapot 
gaan. Ook beïnvloedt het gebruik hiervan de sfeer negatief en wordt ons groepsproces 
belemmerd. 



• Een telefoon mag mee, maar er mag alleen op aanwijzing van de leiding mee omgegaan 
worden. Daarnaast mag de telefoon tijdens activiteiten niet zichtbaar zijn. Na het eten is er 
een moment om te bellen naar huis voor wie dit wil. School draagt geen 
verantwoordelijkheid voor de telefoon! Appen, sms, etc. is niet de bedoeling tijdens het 
kamp behalve in het uur na het eten. Let op! Er is geen Wi-Fi in het gebouw en daarom 
heen, dus let op het gebruik van je data op je mobiel. 

• Wanneer de regels wat betreft de telefoon worden overtreden wordt hij ingeleverd. De 
leiding is niet verantwoordelijk voor je telefoon als hij ingeleverd moet worden! Om even 
naar huis te bellen na ‘t eten krijg je hem terug. Wederom niet luisteren is inleveren t/m 
einde kamp. 

 
Een van de belangrijkste doelstellingen van het kamp is de leerlingen met elkaar activiteiten te 
laten ondernemen. Daarbij is het groepsproces van groot belang. Leerlingen die zich om wat 
voor reden dan ook buiten de groep begeven worden daarop aangesproken. Leerlingen die zich 
niet houden aan de regels en afspraken worden op hun verantwoordelijkheid gewezen.  
 
 
SCHOOL IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR ZOEKGERAAKTE EN / OF GESTOLEN SPULLEN. 
 

 

 
 

  
   

 
 

 
 
 

 

 
Overige regels kamp 
 
 
In de bus gelden de volgende regels:  

• Niet lopen in de bus. 

• Gordel om. 

• Afval in de afvalzakjes! 
 
 
 
 
 



Bij de accommodatie ‘Camping Lumdatal gelden de volgende regels: 

• Luister goed naar de aanwijzingen van de docenten en begeleiders. 

• Je mag niet op eigen houtje weggaan van het terrein. 

• Houd het toilet en de douches netjes: om deze reden is ook hier een corveerooster 
opgesteld! 

• Vanaf 23.00 uur is iedereen in je eigen blokhut / tent. 

• Vanaf 00.00 uur is het STIL! (dit betekent niet dat je niet met je kamergenoten mag kletsen, 
maar dit moet dus zachtjes!)  

 
Tijdens de activiteiten: 

• Je luistert naar de docenten en de begeleiders van de activiteiten en volgt hun aanwijzingen 
op. 

• Geen telefoon! 

 
 
 
 
 

Wat als je toch een regel overtreedt? 
 

Regels zijn er voor de duidelijkheid, structuur en plezier en niet om overtreden te worden. 
Mocht dit toch het geval zijn dan zal er een passende sanctie worden bedacht. Dit kan variëren 
tot het doen van extra corvee of tot uitsluiting van 1 of meerdere activiteiten. 
  



PAKLIJST 
 
ALLE LEERLINGEN DIENEN EEN GELDIG IDENTIETEITSBEWIJS BIJ ZICH TE HEBBEN! WE GAAN DE 
GRENS OVER… Controle hiervan vindt plaats op school. Heb je geen ID mee? Dan ga je niet mee 
op kamp. 

 
Zorg ervoor dat je maar twee tassen bij je hebt: een dagrugzak en een grote tas.  
 

• Slaapzak  

• Hoeslaken (voor over het matras) 

• Kussen (mag mee de bus in, dus hoeft niet in de tas!) 

• Kussensloop 

• Dagrugzak (voorzien van naam) 

• Regenkleding (broek & jas) 

• (Zomer) jas 

• Wandelschoenen (of in elk geval stevige schoenen) 

• Zonnebril 

• 4 paar sokken 

• 4 sets ondergoed 

• 4 T-shirts 

• 3 broeken 

• Warme trui 

• Zeep, shampoo, tandenborstel, tandpasta, kam, gel 

• Eventuele medicijnen als je die gebruikt 

• Zaklamp 

• Zwemkleding  

• Pyjama 

• Slippers 

• 3 Handdoeken  

• Badhanddoek (voor na het kanoën) 

• Plastic bord + bestek + plastic beker 

• Theedoek (voor tijdens het corvee na elke maaltijd) 

• Zakgeld (maximaal € 20) 

• 1 vuilniszak/ afvalzak 
 
Zorg dat alle kleren die je meeneemt tegen een stootje kunnen en vies kunnen / mogen 
worden! Bovendien gaan ze misschien wel stuk. Ook moeten ze lekker zitten. We gaan veel 
outdoor activiteiten doen en dan is het niet fijn als je kleren niet lekker zitten! 



Informatie voor de mentor  kamp 2017 

 

Naam leerling:      Klas: 
 

Geboortedatum :  
 

Telefoonnummer waar u op bereikbaar bent voor noodgevallen:  

 
 

Naam ziektekostenverzekeraar: 
 

Nummer ziektekostenpolis:         
 

Gebruik medicijnen  ja / nee 
 

Zo ja, welk tijdstip en welke dosering: 
 

 
Allergieën:  

 
 

Zijn er bepaalde dingen die niet gegeten mogen worden? 

 
 

 
Zijn er nog dingen die wij moeten weten: 

 
 

 
Zwemdiploma  ja / nee 

 
Ik aanvaard eventuele kosten van schade door mijn zoon/dochter 

veroorzaakt tijdens het verblijf en de reis.. 
 

 
Datum:   

 

 
Naam:     Handtekening _____________________ 


