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Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen uit 1TVa, 1THb en 1TMc 
 

 

 

 

Datum:   25 september 2020 

Kenmerk: 202100071/BLJ 

Betreft:  Brugklaskamp TTO 

 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Het is bijna zover …..! 
 
Zoals u weet organiseert Het Schoter aan het begin van het brugklasjaar een driedaags 
brugklaskamp. Op woensdagochtend 7 oktober gaan wij met de fiets naar Noordwijk. Op 
vrijdag zullen wij aan het begin van de middag 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. Het gehele kamp is Engels de 
voertaal om het actief spreken aan te moedigen.  
 
Vervoer 
We vertrekken op woensdagochtend met de fiets naar Noordwijk. Te doen gebruikelijk staan 
we in de ochtend klaar met koffie en thee en zwaaien we met de ouders de leerlingen uit. 
Vanwege de situatie rondom het Coronavirus zijn we genoodzaakt het dit jaar anders te 
doen. We zorgen voor een Kiss & Ride strook op de Planetenweg. Als u uw zoon/dochter 
komt brengen kunt afscheid nemen bij de Kiss & Ride (zie bijlage 1). Uw zoon/dochter kan 
zijn/haar tas klaarleggen op de daarvoor bestemde locatie en zal dan naar zijn/haar lokaal 
lopen, dit kan vanaf 09.30u. We willen u vragen om na het afscheid het terrein te verlaten. 
Om 10.00 zullen wij met de fiets vertrekken.  
 
Op vrijdag verwachten we rond 12:00 weer op school aan te komen. De verwachtte 
aankomsttijd komt op onze Facebookpagina te staan. 
 
Overnachten 
We overnachten twee keer. Jongens en meisjes slapen apart. Er is een verdieping waar 
jongens op eigen kamers slapen en er is een verdieping waar meisjes op eigen kamers 
slapen. Elke kamer heeft zijn eigen sanitaire voorzieningen en is alleen toegankelijk voor 
leerlingen die op die kamer slapen. Er is avondsurveillance door de leiding. 
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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 Noordwijk 

Telefoon: 0252 372 920 

 

Telefoonnummers: 

Tijdens het brugklaskamp zal naast de mentor ook de organisator van het kamp aanwezig 

zijn, dat is J. Bloemsma (alleen voor noodgevallen): 06-17731667 

Paklijst 

In een rugzak (deze gaat mee op de fiets): 

• picknick-eten  

• regenkleding  

• Anti-slipsokken  
 

Grote bagage voorzien van bagagelabel met naam en klas 

• 3 setjes (warme) kleding 

• Lange sokken 

• regenkleding  

• drinkfles die je kunt vullen met water.  

• sporttenue van Het Schoter +  veldschoenen 

• kleding voor bonteavond: thema Heroes & Villains 

• toiletartikelen + handdoeken  

• zaklamp 

• evt. medicijnen  

• evt. wat geld (maximaal 10 euro) 

• evt. een gezelschapsspel  
NB Beddengoed wordt verzorgd door de Stayokay 

NIET MEENEMEN 

• Mobiele telefoon 

• energiedrankjes 

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

• sieraden 
 

Voor vragen kunt u zich wenden tot de mentor van uw kind.  

Met vriendelijke groet, mede namens de mentoren,  

Jill Bloemsma & Jenneke Don        
Organisatoren brugklaskamp TTO 

https://www.google.com/search?q=assumburg+telefoon&ludocid=2628894044736306146&sa=X&ved=2ahUKEwj6nsTsi_jkAhWSbVAKHfSHAGcQ6BMwG3oECA4QBg
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Bijlage 1 Plattegrond Kiss & Ride strook 

 

  


