KAMP 1ste Jaars Otterloo
17 t/m 19 september

Doordat de samenstelling van de klassen helemaal nieuw is, willen we zo snel mogelijk
met elkaar op stap om aan het groepsproces te werken.
Alle activiteiten uit het kamp programma zijn hierop gericht, zodat uw kind zich weer snel
veilig voelt in de nieuwe groep. Daarom gaan wij van 17 september t/m 19 september
2018 met onze nieuwe 1ste jaars leerlingen, de mentoren en de kampcommissie op
kamp naar het Mussennest in Otterlo.

Noodzakelijke spullen: Niet te veel we gaan 3 dagen weg, geen 3 weken.
LUNCH VOOR MAANDAG!
Handdoeken,
Toiletartikelen,
Gewone kleding, jas
Slaapzak, hoeslaken en kussensloop
Sportkleding en schoenen
Kleding die vies mag worden
Zonnecrème.
De activiteiten tijdens deze dagen zullen zoveel mogelijk in wisselende samenstelling
worden gedaan om zo snel mogelijk nieuwe contacten te kunnen maken.
Tshirt maken met logo.
Kennismakingsopdrachten
Speurtocht
Avondspellen
Sporten
Samen koken.
Lasergamen
Klimbos
Etc………………………..
De leerlingen laten hun telefoon in het huisje liggen en krijgen dagelijks aan het einde
van de middag de tijd om eventueel contact op te nemen met thuis. Er is geen wifi
aanwezig, het zal een social media arm kamp worden. Het is ten strengste verboden om
foto's of video opnamen te maken van elkaar, dit ivm de wet op de privacy!
Mocht er iets zijn dan kunt u contact opnemen met de school: 070-4199200
Indien de school gesloten is kunt u ons bereiken op: Noodnummer: 06-42108047
Verwachte aankomsttijd op woensdagmiddag 19 september tussen 16.00 en 16.30 uur.
Let op! Op donderdagochtend 20 september hebben alle leerlingen en docenten
het 1ste en het 2de uur vrij. Vanaf 10.15 uur starten de lessen weer.
Wij hebben er zin in!!
Meneer Hostvoogd, meneer van Zaanen, meneer Merian, meneer Voorvelt, meneer
Koevoet, mevrouw Blok, mevrouw van der Steenstraten, mevrouw Ikink en mevrouw
Baan.

