Er zijn een aantal zaken nodig om alles goed te laten verlopen:
Benodigdheden bij vertrek:
• Een goed humeur
• Een degelijke fiets (controleer vooraf of alles in orde is:
banden, lampen etc.)
• Lunch (incl. drinken) voor onderweg
• Hervulbaar flesje water
• Regenkleding (indien we een buitje onderweg hebben…)

BRUGKLASKAMP
2019

Zorg dat bagage duidelijk voorzien is van Naam en Klas:
• Slaapzak
• Kussen
• Kleding die vies mag worden
• Sportkleding
• Disco outfit
• Zwemkleding (er is een meertje waar je in mag, indien het
weer het toelaat)
• Zaken die nodig zijn bij overnachtingen (zoals bijv: pyjama,
knuffel, handdoek, shampoo, zeep/douchegel,
tandenborstel, tandpasta etc.)
• Twee boterhamzakjes met snoep mag mee.
• Indien je nog iets mee wilt, wat hier niet genoemd staat:
vraag het even na bij jouw mentor of het mag.
• Per groepje van 6 is er een spatel en koekenpan nodig, dit
wordt (nog) besproken in de mentorles.

Wat je zeker thuis moet laten:
• Electronica (bijv. mobiel, iPad), is kwetsbaar en je mag toch
geen foto’s maken i.v.m. ieders privacy.
• Geld (er is geen winkel, dus je kan niets kopen)

Het globale programma, we kunnen uiteraard nog niet teveel
verklappen:

Woensdag, 18 september:
Je wordt op tijd op het schoolplein aan de voorzijde van school
verwacht met jouw fiets, geel hesje, lunch en (hervulbaar) flesje
water.
Havo om 9:45 uur; Mavo om 10:00 uur; VWO om 10:15 uur

Vrijdag, 20 september:
Spullen inpakken en dan ontbijten.
Op de fiets om weer per klas terug naar school te gaan.
We sluiten deze dagen graag samen af op school met een,
wederom, lekkere lunch.
Rond 14:00 uur mag je naar huis…om bij te komen. Vergeet niet
om al jouw avonturen in geuren en kleuren thuis te vertellen.
En jouw bagage kan opgehaald worden tussen 13:00 uur en 16:30
uur.

Per klas fiets je naar het kamp.
Onderweg zijn er allerhande activiteiten en tijd voor je zelf
meegebrachte lunch.
Om 17:00 uur kunnen we terecht op de locatie. Als het goed is
worden jouw spullen daar gebracht door (bijv.) jouw ouders. (Mavo
en Vwo tussen 17:00 en 18:00 uur; Havo tussen 18:00 en 19:00
uur). Spullen pakken en in de kamer, waar jij komt te slapen,
leggen.
Tussendoor avondeten, dan activiteiten en daarna naar bed.

Donderdag, 19 september:
Na het ontbijt en opruimen komt er een sportieve activiteit.
Er komt lunch en meer spellen.
Tijd om elkaar nog beter te leren kennen. Kan jij inmiddels van al
jouw klasgenoten een leuke/grappige eigenschap bedenken?
Nog meer leuks na het avondeten en dan sneller in slaap vallen dan
de vorige avond, want nu ben je echt wel moe hoor.

Voor ouders:
•
•
•
•

Graag checken of uw telefoonnummer goed in Magister
staat.
Bijzonderheden over uw kind die van belang zijn voor ons
om te weten, graag vooraf aan de mentor doorgeven.
NOODnummer: 06-34655746
Wij bevinden ons in de Panoven in Zevenaar.

