Amsterdam, 28 mei 2019
Beste ouders/verzorgers en de leerlingen van 2T en 2H
Het is bijna zo ver: schoolkamp klas 2!!
De leerlingen van 2VMBO-T en 2HAVO gaan van maandag 1 t/m woensdag
3 juli 2019 met 8 leerkrachten/begeleiders op outdoor schoolkamp naar Het
Buitencentrum Oldebroek in ‘t Loo Oldebroek. Het Buitencentrum Oldebroek
beschikt over een enorm (omheind) buitenterrein van 23 hectare. Hier vind je
naast het uitgestrekte Veluwse bos, verschillende terrassen, een natuurpad
en diverse speelvelden.

Bij deze brief is reeds de paklijst toegevoegd.
Doel van het schoolkamp is op een sociale manier met elkaar om te gaan en
plezier te maken in een veilige sfeer. Om deze reden moeten devices als bv.
een IPad of Nintendo thuis blijven. Dit geldt ook voor geluidsboxen en/of
speakers. Het meebrengen van een telefoon is wel toegestaan, echter mag
deze alleen gebruikt worden volgens afspraken waar de kinderen van op de
hoogte zijn.
Wij willen u er op wijzen dat de leerlingen die niet mee gaan op schoolkamp,
zich op De Apollo moeten melden. Hier zullen zij op maandag t/m woensdag
opgevangen worden door mw. F. Hidajatoellah, waar ze aan verschillende
schoolvakken zullen werken. Deze leerlingen worden op maandag en dinsdag
van 9.00-15.00 uur en op woensdag van 9.00-12.00 uur op school verwacht.

De aanwezigheid van deze leerlingen wordt natuurlijk ook in deze week
bijgehouden.
Tevens gelden tijdens het kamp de normale schoolregels en is het in bezit
hebben en/of gebruiken van (soft)drugs en alcohol niet toegestaan.
Om het schoolkamp zo goed mogelijk te laten verlopen is het voor ons van
het grootste belang op de hoogte te zijn van eventueel medicijngebruik plus
dosering, allergieën, en/of dieet van uw zoon/dochter. Wij vragen u dan ook
het bijgevoegde formulier zorgvuldig in te vullen en dit uiterlijk 14 juni
2019 bij de mentor in te leveren.
Wij als begeleiding hebben er erg veel zin in en hopen op mooi weer!
Namens de begeleiders, met vriendelijke groet, de mentoren van klas 2,
Sanne Frutiger
Gaby Voorn-Peeters
Marc Uiterwaal
Fariël Hidajatoellah

PAKLIJST
ALLE LEERLINGEN VAN 14 JAAR OF OUDER DIENEN EEN GELDIG
IDENTIETEITSBEWIJS BIJ ZICH TE HEBBEN! 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.
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Slaapzak
Hoeslaken (voor over het matras)
Kussen (hoeft niet, mag wel. Mag mee de bus in, dus hoeft niet in
Kussensloop
Dagrugzak (voorzien van naam)
Regenkleding (broek & jas)
(Zomer) jas
Stevige schoenen
Zonnebril
4 paar sokken
4 sets ondergoed
4 T-shirts
3 broeken / korte broeken
Warme trui
Zeep, shampoo, tandenborstel, tandpasta, kam, gel
Zonnebrandcrème en aftersun
Eventuele medicijnen als je die gebruikt
Zaklamp
Zwemkleding
Pyjama
Slippers
3 Handdoeken
Theedoek (voor tijdens het corvee na elke maaltijd)
1 vuilniszak/ afvalzak (voor in je eigen kamer!)
Lekkers: je kan daar niets kopen, maar overdrijf de hoeveelheid die
je meeneemt niet!

Zorg dat alle kleren die je meeneemt tegen een stootje kunnen, we zijn de hele
dag in het bos.

BELANGRIJKE GEGEVENS
NAAM LEERLING: ………………………………………….
klas: ……………………
Telefoonnummer waar u op bereikbaar bent: ……………………………………..
……………………………………..
Naam ziektekosten verzekeraar: …………………………………………………
Ruimte voor kopie ziektekostenpasje:

Gebruik medicijnen ja / nee
Zo ja, wat, waarvoor en hoeveel: ……………………………………………………………….
……………………………………………………………..
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
Allergieën: ……………………………………………………………………………………………………
Zijn er bepaalde dingen die niet gegeten mogen worden?
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..
Zijn er nog dingen die wij moeten weten:
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..

Bij deze geef ik toestemming aan mijn zoon/dochter om in juli 2019 mee
te gaan op de werkweek naar Oldebroek. Tevens aanvaard ik ook
eventuele kosten van door mijn zoon/dochter veroorzaakte schade.
Datum: …………………………………
Naam: ……………………………………………………
Handtekening:

