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Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen uit klas 2Mb, 2Mc, 2Md, 2Vb en 2Vc 
 

 

 

 

 

Datum:   22 december 2022 

Kenmerk: 222300198/HGB 

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 kind heeft waarschijnlijk veel van 
dit soort leuke uitjes de afgelopen jaren moeten missen vanwege de pandemie. Op 
woensdagochtend 5 april gaan wij op de fiets naar Egmond. 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. In de maand 
januari kunnen jullie een nota verwachten van 135 euro. 
 
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 fiets naar het verblijf in Egmond-Binnen. Om 
deze reden is het belangrijk dat uw kind over een goed functionerende fiets beschikt. Ergens 
in de weken voorafgaand aan het kamp zal er een fietsencheck worden gehouden op het 
schoolplein. De mentor spreekt met de klas af wanneer deze zal plaatsvinden zodat alle 
leerlingen die dag op de fiets naar school komen.  
In Egmond zijn alle activiteiten goed met de fiets te bereiken. Op woensdagochtend, vanaf 
8:30 uur, zetten de leerlingen hun bagage klaar op het schoolplein. De bagage en overige 
materialen worden gebracht door school. De leerlingen gaan dan naar een lokaal. Om 09:15 
uur vertrekt de eerste groep. Op vrijdag verwachten we tussen 14:00 en 15:00 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. 
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Programma 
Het programma zal gevuld zijn met sport-en-spel, cultuur, historie en met muzikale 
activiteiten. 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. Regenkleding staat wel 
op de bagagelijst … 
 
Ramadan 
Tijdens ons verblijf is ook de ramadan, hier hebben we enkele vragen over gekregen. Omdat 
we graag willen dat alle leerlingen mee kunnen op dit bijzondere kamp, zijn er enkele 
voorzieningen getroffen die dit mogelijk maken. De Stayokay en begeleiding faciliteren deze 
leerlingen door de keuken vóór en ná zonsopkomst te openen. Mochten jullie hier nog 
vragen over hebben neem even contact op met de leerjaarcoördinator van de desbetreffende 
afdeling.  
 
Adres verblijf: 
Stayokay Egmond 
Herenweg 118 
1935 AJ  
Egmond-Binnen  
 
Telefoonnummers: 
Tijdens ons verblijf is er naast de mentor ook overige begeleiding mee. De organisator van 
deze week is tevens ook mee en te bereiken in geval van nood op onderstaande nummer: 

Organisatoren kamp:  Rico Hoogenboom  06-49090565 

    Roel Veldman  06-49966454 

 

 

 


