Aan ouder(s)/verzorger(s) van de brugklasleerlingen

Betreft:
Datum:
Kenmerk:

brugklaskamp
september 2017
2017-2018. Afdeling brugklassen

Geachte ouder(s), verzorger(s),
Op 27, 28 en 29 september a.s. gaan alle leerlingen van klas 1 op kamp. De leerlingen zitten dan 5
weken op school en zijn enigszins gewend aan de gang van zaken op ’t Hooghe Landt.
In het brugklaskamp (de kampdriedaagse) gaat het erom dat de leerlingen zowel elkaar, als hun mentor
beter leren kennen, zodat een goede basis gelegd wordt voor dit schooljaar.
Elke klas onderneemt activiteiten waardoor de omgang met elkaar in de klas op een positieve manier
wordt beïnvloed. In het brugklaskamp komen onderwerpen over normen en waarden aan bod; pesten
wordt bijvoorbeeld niet geaccepteerd. De gedragscode die wij hanteren op onze school, leren de
kinderen op deze wijze spelenderwijs kennen.
Alle leerlingen verblijven in het complex groepsaccommodaties Paasheuvelgroep in Austerlitz bij Zeist;
De leerlingen gaan er op de fiets naartoe.
De eindverantwoordelijke tijdens het kamp is Angelique Schage, coördinator brugklaskamp.
Alle brugklasmentoren zullen de gehele tijd aanwezig zijn; zij worden ondersteund door enkele collega’s.
Bijzonder is de rol van een aantal bovenbouwleerlingen. Deze leerling-mentoren, twee per klas, zullen
een klein deel van het programma leiden en de klas en mentor ondersteunen bij de andere activiteiten.
In de bijlage vindt u alle overige praktische gegevens, regels en informatie.
Mede namens alle begeleiders wensen wij al onze leerlingen een heel fijn brugklaskamp toe!
Met vriendelijke groet,

Jaap Rook
Afdelingsleider brugklassen

Bijlage: praktische gegevens

Enkele praktische gegevens:
V1a, V1b, V1c
Bagage inleveren en verzamelen: 8.45 uur
De leerlingen uit deze klassen vertrekken om 9.30 uur vanaf de Schothorsterlaan.
HV1a, Hv1b, HV1c, HV1d
Bagage inleveren en verzamelen: 9.00 uur
De leerlingen uit deze klassen vertrekken om 9.45 uur vanaf de Trompetstraat.
MH1a, Mh1b, MH1c
Bagage inleveren en verzamelen: 9.15
De leerlingen uit deze klassen vertrekken om 10.00 uur vanaf de Schothorsterlaan.
Op het schoolplein staat d.m.v. kleur / klas aangegeven in welk vak de bagage geplaatst kan worden.
Bagage kan, indien het genoemde tijdstip een probleem oplevert, vanaf 8.15 uur aangeleverd worden.
De leerlingen worden begeleid door hun eigen mentor, een extra begeleider en 2 leerlingmentoren.
Bij aankomst is er een lunch. De bagage wordt per vrachtauto vervoerd.
Tijdens het kamp krijgen de leerlingen twee keer een ontbijt, lunch en warme maaltijd. Tussendoor
krijgen de leerlingen regelmatig wat te drinken met wat lekkers.
Energy drank is tijdens het brugklaskamp niet toegestaan!

De leerlingen zullen vrijdag 29 september bij benadering rond 11.30 uur allemaal weer terug zijn op de
Trompetstraat.
Adres:
Groepsverblijven Paasheuvelgroep
Woudenbergseweg 43
3711 AA AUSTERLITZ

Telefonisch contact verloopt alleen in noodgevallen via het mobiele nummer 06 42391837
van Jaap Rook, afdelingsleider brugklassen.
Mocht dit telefoonnummer niet bereikbaar zijn, neemt u dan contact op met school
op telefoonnummer 033- 4559363.

Regels van groepsverblijven Paasheuvelgroep Austerlitz
Er is een rookverbod voor het gehele kamp.
Na 22.00 uur mag er geen harde muziek meer worden gespeeld.
Schreeuwen en joelen is buiten niet toegestaan.
Regels
De regels van ’t Hooghe Landt gelden vanzelfsprekend ook tijdens het kamp.
De leerlingen mogen geen mobiele telefoon meenemen naar het brugklaskamp!
Alle leerlingen verrichten corvee, zoals het dekken en afruimen van de tafels, afwassen en het vegen van
de vloeren. De door ons gebruikte ruimtes moeten veegschoon worden gehouden.
Er zijn vaste afspraken over tijdstip van eten en naar bed gaan en opstaan.
De mentoren maken corveelijsten en delen de slaapruimtes in. Leerlingen mogen alleen na
toestemming van de mentor op de slaapkamers komen/verblijven.
Er zijn aparte toiletten/douches voor jongens en meisjes.

Fietscontrole
Wij gaan ervan uit dat uw kind over een veilige, goed werkende fiets beschikt.
Verzekering
Er is een collectieve ongevallenverzekering van toepassing.

Paklijst
 drinkfles(je)
 zaklamp
 regenkleding
 kleding voor twee dagen (plus een extra set droge kleding)
 sportkleding (ook sportschoenen)
 zwemkleding met extra handdoek
 badslippers
 handdoeken, toiletspullen
 1 (hoes) laken + sloop
 2 theedoeken
 slaapzak
N.B.
Het is raadzaam alle spullen te merken.
Uw kind kan beter geen waardevolle spullen meenemen!
Alle bagage (exclusief slaapzak) moet in één tas vanwege beperkte vervoerscapaciteiten!
Kosten:
De kosten bedragen € 82,00 per leerling en zullen door de centrale administratie in rekening worden
gebracht. Uw kind heeft geen extra zakgeld nodig.
Vragen?
Als er nog onduidelijkheden zijn of u hebt andere vragen dan kunt u bellen met de mentor.
Vervoer:
De organisatie is inmiddels benaderd door ouders die over een ruim vervoersmiddel (met
aanhanger)beschikken om eventueel defecte fietsen onderweg op te pikken bij de heen- en/of
terugreis.

Graag worden de mentoren ingelicht als u dat nog niet gedaan heeft over eventuele bijzondere
omstandigheden van uw kind, zoals dieetvoorschriften, medicijngebruik, allergieën (insectenbeten).
Wilt u dit middels het antwoordstrookje aan de mentor meedelen of mailen?
Met deze informatie zal vanzelfsprekend vertrouwelijk worden omgegaan.

Antwoordstrook (alleen in te leveren indien van toepassing)
Inleveren uiterlijk maandag 18 september bij de mentor.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Naam leerling:

Speciaal dieet:

Medicijnen:

Bijzonderheden:

Klas:

