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Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen uit 2Th en 2Tv 
 

 

 

Datum:   1 april 2022 

Kenmerk: 212200394/MLL 

Betreft:  Kamp klas 2 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Het is bijna zover …..! 
 
Zoals u wellicht heeft gehoord organiseert Het Schoter dit jaar een driedaags kamp voor alle 
tweede klassen. Wij zijn dolblij dat dit weer mogelijk is. Uw zoon/dochter heeft waarschijnlijk 
veel van dit soort leuke uitjes de afgelopen jaren moeten missen vanwege de pandemie. Op 
woensdagochtend 13 april stappen we in de bus richting Apeldoorn. Op vrijdagmiddag zullen 
wij weer op Het Schoter arriveren. 
 
Wij geven u hierbij alvast wat algemene informatie, de leerlingen krijgen een dezer dagen het 
kampboekje meen aar huis. Hierbij ook alvast in de bijlage. Hier vindt u 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 met de bus richting de stayokay in Apeldoorn. Op 
woensdagochtend, vanaf 8:30 uur, kunnen de leerlingen zich melden bij hun mentor waarna 
ze horen in welke bus de bagage geplaats kan worden. Om 09:00 uur vertrekt de bus. Op 
vrijdag verwachten we tussen 16:00 en 16:30 uur weer op school aan te komen. De 
verwachtte aankomsttijd komt op onze sociale media kanalen te staan. 
 
Overnachten 
We overnachten twee keer. Jongens en meisjes slapen apart. Elke kamer heeft zijn eigen 
sanitaire voorzieningen. Elke kamer is alleen toegankelijk voor leerlingen die op die kamer 
slapen. Er is avondsurveillance door de leiding. 
 
Programma 
Het programma zal vooral gevuld zijn met sport-en-spel. Hoe meer we buiten kunnen zijn, 
hoe beter. In april kan het prachtig weer zijn, maar ook als het regent, zorgen we uiteraard 
voor leuke activiteiten. Goede kleding, een warme trui en een waterdichte jas staat wel op de 
bagagelijst … 
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Adres verblijf: 
Asselsestraat 330 
 7312 TS Apeldoorn 
Telefoon: 055 355 3118 

 
Telefoonnummers: 
Tijdens ons verblijf is de volgende begeleiding mee: 
Coen Bruin:              06-14419659      mentor 2th  
Rio van Schuppen:  0611770715        mentor 2tv 
Eline Ravensbergen 
Teun Sieljes  
 

We gaan er een paar prachtige dagen van maken. 

Voor vragen kunt u zich wenden tot de mentor van uw kind.  
 
Met vriendelijke groet, mede namens de mentoren,  
 
Marjolijn Muller 
Coördinator TTO 

 
Paklijst 

In een rugzak voor in de bus: 

• Wat eten en drinken 

• Waterfles  
 
Let op: Na aankomst gaan we meteen door naar de eerste activiteit. Draag alvast de juiste 
kleding! 

 
Grote bagage voorzien van bagagelabel met naam en klas 

• 3 setjes (warme) kleding 

• regenkleding  

• drinkfles of bidon die je kunt vullen met water 

• sportshirt van Het Schoter  

• “discokleding” 

• toiletartikelen + handdoeken  

• zwemkleding en grote handdoek   

• zaklamp 

• evt. medicijnen  

• evt. wat geld (om iets extra’s te kopen max 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   

 

https://www.google.nl/search?sxsrf=APq-WBshdqZlvJ7xE0QGkCszkMJu3soJxA:1648813566892&q=stayokay+apeldoorn+telefoon&ludocid=3979403259133619555&sa=X&ved=2ahUKEwj_hNKX5fL2AhWIhP0HHa7UB-YQ6BN6BAghEAI
https://www.google.nl/search?q=stayokay+apeldoorn&sxsrf=APq-WBucYMhQsnN5t_k2Q12KNAPtlxPKQg%3A1648813561113&source=hp&ei=-eVGYoLyA9Tc7_UPq-6NwA4&iflsig=AHkkrS4AAAAAYkb0Ce5f-I7j9nQlZhCVK_afpfm49WGI&gs_ssp=eJzj4tFP1zcsqCoyzzWuSDFgtFI1qDAxTzZPsjCwNDU2tjAxTk2zMqgwNje2TEw1AsIkg9QUM2MvoeKSxMr87MRKhcSC1JyU_PyiPAAJLRaG&oq=stayokay&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMYADIKCC4QxwEQrwEQJzIKCC4QxwEQrwEQJzIECCMQJzILCC4QgAQQxwEQrwEyEQguEIAEELEDEIMBEMcBEKMCMhEILhCABBCxAxCDARDHARCvATIRCC4QgAQQsQMQgwEQxwEQrwEyCwgAEIAEELEDEIMBMhEILhCABBCxAxCDARDHARCvATIRCC4QgAQQsQMQgwEQxwEQrwE6CAgAELEDEIMBOhEILhCABBCxAxCDARDHARDRAzoLCC4QgAQQxwEQowI6CAgAEIAEELEDOgUIABCABDoFCC4QgAQ6DgguEIAEELEDEMcBENEDOggILhCABBCxA1AAWLIHYLwQaABwAHgAgAGHAYgB0gaSAQMzLjWYAQCgAQE&sclient=gws-wiz

