
         
 

 
 

 
Amsterdam, 1 september 2016   

 
 
 
 
Geachte ouder(s), verzorger(s), 
 
Beste leerlingen, 
 
Zoals u misschien al gehoord heeft, gaan de tweede klassen op donderdag 8 en vrijdag 9 
september twee dagen kamperen in de polder nabij het Uitgeestermeer op het 
kampeerterrein van Scoutingcentrum De Stierop. Hier zullen we slapen in tentjes, die we zelf 
meenemen (de mentoren maken hiervoor een verdeling). 
  
We vertrekken donderdagochtend 8 september vanaf school op de fiets naar de kamplocatie 
(zie hieronder voor het vertrekschema van de verschillende klassen). De bagage (waaronder 
de tenten zal met busjes worden gebracht. Op vrijdag 9 september, aan het eind van de 
middag (ca. 16:00 uur) zijn we weer terug op school. 
 
Vertrekschema: 
 
2A: 8:15 
2B: 8:30 
2C: 8:45 
2D: 9:00 
2E: 9:15 
 
Wat de leerlingen moeten meenemen, staat op de achterkant van deze brief. 
 
Tijdens het zomerkamp klas 2 vertrouwen wij erop dat de leerlingen zich aanpassen aan het 
reizen met een groep en dat zij zich dus beleefd en netjes gedragen. De gedragsregels zijn 
bijgevoegd bij deze brief. Het zou fijn zijn als deze regels thuis nog even worden besproken. 
 
Mochten er nog vragen zijn naar aanleiding van deze brief dan kunt u altijd met een van ons 
bellen of mailen. 
Wij verheugen ons zeer om dit schooljaar op deze manier te beginnen! 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Antoinette Dobbelmann, 
Afdelingsleider klas 1 en 2 
 
 
Lydwin  van Rooyen mentor 2A 
Roelf ter Veld  mentor 2B 
David Kenbeek mentor 2C 
Erik Jan Koeman mentor 2D 
Sally den Hartog mentor 2E 



 
 
 
 
 
 
Paklijst zomerkamp 
 
Let op! We gaan maar één nachtje kamperen, dus neem niet teveel mee. Niet 
meer dan 1 tas per persoon, richtlijn: handbagage die in een vliegtuig mee mag 
(echt niet meer i.v.m. het vervoer naar de locatie). Zorg ervoor dat je bagage 
voorzien is van een labeltje met je naam. 
 
Meenemen: 

 (voor de eerste dag) een lunchpakket, voor op de fiets, dus niet in je bagage voor in de 
bus 

 luchtbed / matje  
 tent (voor zover van toepassing) 
 slaapzak 
 toiletspullen, handdoek, zonnebrand 
 een warme kleren (kan ’s avonds koud zijn), trui, lange broek 
 regenkleding 
 sportkleren, sportschoenen 
 zwemspullen 
 een reserveset kleren 

 pyjama 
 kussensloop (geen kussen) 
 theedoek 
 vuilniszak 
 zonnebrand 
 schrijfgerei 
 stevig bord (beker, kom voor soep), bestek (met naam) 
 bidon of plastic flesje 
 50 cent (voor wie wil douchen) 
 
 
En… voor wie wil / kan: 
 Muziekinstrument (overleg even in je mentorklas, zodat er niet tien gitaren meegaan) 
 
Niet meenemen: 
Waardevolle spullen (zoals geld, iPod, sieraden, mobiele telefoon) 
Red bull of soortgelijke drankjes 
 
Gedragsregels 
Wij gaan ervan uit dat leerlingen zich houden aan de volgende regels: 
 

 Gemaakte afspraken worden altijd nagekomen. Je volgt de aanwijzingen van de leiding 
altijd op. 

 

 Het spreekt voor zich dat je je tijdens de reis in alle opzichten fatsoenlijk gedraagt. Dit 
geldt zowel binnen de groep, maar natuurlijk ook tegenover anderen. We zijn te gast op 
een kampeerboerderij waar ook mensen wonen. Houd hier rekening mee. 

 

 Ga, als je vrij bent, nooit alleen op stap, maar altijd met een groepje. Meld het aan 
iemand van de begeleiding als je het kampterrein verlaat. 

 
 



 
 
 Na een lange dag sporten, spelen en keten, wordt gecontroleerd of iedereen in zijn of 

haar tent ligt. Na de controle is er tot de volgende ochtend 7.00 uur nachtrust. Tijdens 
de nacht blijft iedereen in zijn/haar eigen tent.  

 
 Niet iedereen heeft evenveel nachtrust nodig. Je mag echter niemand anders van z’n 

nachtrust afhouden. Kortom; ’s nachts is het op het hele terrein rustig. Onrust of het niet 
aanwezig zijn in de eigen tent, wordt bestraft.  

 
 


