Kruisbergseweg 4
Postbus 126
7000 AC Doetinchem
T: (0314) 32 67 48
E: info@rietveldlyceum.nl

Doetinchem, 11 september 2019

Telefax (0314) 36 27 76

Aan de ouders(-s), verzorger(-s) van de
leerlingen uit alle brugklassen

Referentie: 2018-261/Dyk/Hee
Betreft: brugklaskamp 2019

Geachte ouder(-s), verzorger(-s),
Jaarlijks organiseert het Rietveld Lyceum in september voor onze brugklasleerlingen het
brugklaskamp. Dit schooljaar gaan alle brugklasleerlingen van woensdag 18 tot en met vrijdag 20
september 2019 op brugklaskamp bij ‘De Panoven’ in Zevenaar, waar we in slaapkamers met vaste
bedden overnachten.
Programma
Op woensdagmorgen 18 september 2019 verzamelen H1A, H1B en H1C om 9.45 uur met de fiets
op het sportveld, M1A en M1B om 10.00 uur en AG1A en A1B om 10.15 uur op het sportveld
van het Rietveld Lyceum. Vanuit daar wordt er vertrokken naar de Panoven in Zevenaar.
De leerlingen hebben naast hun fiets een rugzakje bij zich met lunch en drinken. Op vrijdag 20
september fietsen we weer gezamenlijk naar Doetinchem en zullen we naar verwachting rond
14.00 uur afronden bij school. Hierbij ontvangt u tevens het informatieboekje waarin staat wat
de leerlingen mee moeten nemen naar het kamp.
Bagage
De leerlingen mogen allemaal 1 tas meenemen voorzien van naam en klas. Ook de slaapzak en het
kussen voorzien van een sticker met naam en klas. We raden het af om waardevolle spullen mee
te nemen. IPads en mobiele telefoons zijn verboden. Bij calamiteiten kunnen zowel leerlingen als
ouders gebruik maken van het noodnummer, dit nummer staat vermeld in het boekje.
De bagage van de leerlingen van M1A, M1B, AG1A en A1B kan tussen 17.00 uur en 18.00
gebracht worden en van de klassen H1A, H1B en H1C tussen 18.00-19.00 uur bij de Panoven.
Adres:
Panovenweg 18, 6905 DW Zevenaar
Ophalen van de bagage kan vrijdag op school vanaf 13.00 uur tot uiterlijk 16.30 uur
Kosten
De kosten van het brugklaskamp bedragen rond de € 65,- per leerling en zijn opgenomen in de
verzamelfactuur “kosten voor extra schoolactiviteiten”. Eind september ontvangt u een e-mail met
daarin een link waarmee u deze factuur via ons digitale facturatiesysteem WIS Collect kunt
voldoen. Indien een leerling tijdens het brugklaskamp ziek is, worden de kosten niet gerestitueerd.
De reservering en de daarbij behorende kosten zijn namelijk al gemaakt waarbij rekening is
gehouden met het feit dat de leerling meegaat.
Goed om te weten
Het Rietveld Lyceum heeft een algemene schoolongevallenverzekering. Echter bent u voor de
meeste schadegevallen (verlies e.d.) aangewezen op uw eigen verzekering. Wanneer uw kind
medicijnen gebruikt, dieetvoorschriften heeft, last van allergieën of er andere zaken zijn die wij
moeten weten, vragen wij u dit vroegtijdig per e-mail aan de mentor van uw kind kenbaar te maken.

Tijdens het brugklaskamp kunt u in dringende gevallen contact opnemen met ons noodnummer 0634655746.
Projectweek
Van 23 tot en met 27 september is er een schoolbrede projectweek. De leerlingen van de
brugklassen hebben een week waarin elkaar en de school leren kennen centraal staat. Er zal onder
andere een dag in het teken staan van social media en pesten, veilig verkeer, en het samen werken
aan allerlei opdrachten.
De leerlingen hebben elke dag een programma van 9.15-14.20 uur. Zij hebben deze week hun ipad,
pen en papier nodig.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wensen de brugklasleerlingen
een heel gezellig en onvergetelijk brugklaskamp toe! Indien u nog vragen of opmerkingen heeft over
bovenstaande, neemt u dan contact op met de mentor van uw kind.
Met vriendelijke groet,
mede namens de brugklasmentoren,
Berthe Lies Dijkstra, afdelingsleider havo onderbouw
b.dijkstra@rietveldlyceum.nl

