
 
 
 
Datum:     30 september 2016 
Kenmerk: 16057/BRH 
Betreft:     brugklaskamp 
 
 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 

Het is bijna zover …..! 
 
Zoals u weet organiseert Het Schoter aan het begin van het brugklasjaar een driedaags 
brugklaskamp. Op maandagochtend 12 oktober gaan wij op de fiets naar Noordwijk, op 
vrijdagmiddag zullen wij weer op Het Schoter arriveren.  
 
Wij geven u hierbij alvast wat algemene informatie, de leerlingen ontvangen vóór het kamp 
een boekje met het volledige programma inclusief vertrekschema en tijden. 
 
Doel 
Met elkaar op kamp gaan is behalve erg leuk, ook nog eens nuttig! 
Drie dagen lang met elkaar zijn, heeft als belangrijk voordeel dat leerlingen elkaar op een 
andere wijze leren kennen dan in een klassensituatie. Ook voor ons docenten is het goed om 
de leerlingen eens in een andere setting mee te maken. 
 
Vervoer 
We vertrekken op woensdagochtend dus per fiets naar het verblijf in Noordwijk. De 
leerlingen worden begeleid langs een overzichtelijke route met aparte fietspaden. Voor 
bagagevervoer wordt gezorgd. 
 
Overnachten 
We overnachten twee keer. Jongens en meisjes slapen apart. Elke kamer heeft zijn eigen 
sanitaire voorzieningen zijn. Elke kamer is alleen toegankelijk voor leerlingen die op die 
kamer slapen dit d.m.v. een pas. Er is avondsurveillance door de leiding. 
 
Programma 
Het programma zal gevuld zijn met sport-en-spel, drama, tekenen en met muzikale 
activiteiten. Hoe meer we buiten kunnen zijn, hoe beter. In oktober kan het prachtig weer 
zijn, maar ook als het regent, zorgen we uiteraard voor leuke activiteiten. Regenkleding staat 
wel op de bagagelijst … 
 
Adres verblijf: 
Stayokay Noordwijk 
Langevelderlaan 45 
2204 BC,  Nooordwijk 
0252-372920 
noordwijk@stayokay.com  
  

mailto:noordwijk@stayokay.com


Telefoonnummers: 

Tijdens het brugklaskamp zullen naast de mentor ook de organisatoren aanwezig zijn. 

 Teun de Groot:  06-24197193 

 Tom Kuijpers:    06-37570117 
 
Paklijst (graag kleding zo veel mogelijk voorzien van naam en telefoonnummer): 
 
Tijdens de fietstocht 

 picknick-eten  

 sleutelhanger met naam aan fietssleutel  

 regenkleding  

 zwemkleding en handdoek 
 

Grote bagage voorzien van bagagelabel met naam en klas 

 3 setjes (warme) kleding 

 regenkleding  

 sporttenue van Het Schoter +  sportschoenen met platte zool (voor op het strand) 

 “discokleding” met color thema!  

 toiletartikelen + handdoeken    

 lijm, schaar, potlood, liniaal 

 evt. medicijnen  

 evt. wat geld (maximaal 10 euro) 

 evt. een gezelschapsspel  
NB Beddengoed wordt verzorgd door de Stayokay 
 

NIET MEENEMEN 

 mobieltje 

 energiedrankjes 

 i-pod 

 spuitbussen (deodorant, gel), i.v.m. de brandmelders 

 sieraden 
NB Roken is uiteraard niet toegestaan in de brugklas 
 
Tot slot 
Voor de veiligheid is het van belang dat de fiets (ook de verlichting!) van uw kind  in orde is. 
Graag controleren! Wij zullen dit ook al doen tijdens de mentorles. Daarnaast vragen wij u, 
weer uit veiligheidsoverwegingen, om een eventueel fietskrat te verwijderen. 
 
Tenslotte wil ik u vragen een reservefietssleutel met label voorzien van naam en klas 
aan uw kind mee te geven naar de mentorles.  
  
Voor vragen kunt u terecht bij de mentor van uw kind.  
 

Met vriendelijke groet, mede namens de mentoren,  

 
Mieke Brakenhoff        
Coördinator klas 1 
 


