
Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van de klassen:
B1f, B1g, B1h, B1j, B1k en B1l

Betreft: informatie brugklaskamp

Schoonhoven, juli 2021

Geachte heer/ mevrouw, beste leerling,

Hierbij ontvangt u/ ontvang je alle informatie over het brugklaskamp.

Woensdag 1 september vertrekken we met de bus naar Groesbeek, waar het brugklaskamp
plaatsvindt (1 t/m 3 september).
Jullie worden om 8.15 uur verwacht op de locatie Vlisterweg.

De bagage zet je bij het bordje met jouw klas erop. Dat kan zijn bij de kapstokken, of buiten.
Daarna ga je naar een lokaal waar je ontvangen wordt door je mentor of mentrix.

B1f lok. 106 Mevr. Petersen
B1g lok. 205 Mevr. Van den Dool
B1h lok. 212 Mevr. Booij
B1j lok. 003 Mevr. Van Rooijen en Dhr. Ruffin
B1k lok. 004 Mevr. De Bruijn en Dhr. Nagtegaal
B1l lok. 002 Dhr. Claessens en Dhr. Van Herk

De bus vertrekt om 8.30 uur.

Waar gaan we naar toe?
Groepsaccommodatie Groesbeek
Wylerbaan 2-b
6561 KR Groesbeek
024-3971715

Wat gaan we daar doen?
We hebben een afwisselend programma gemaakt. Nadat de kamers verdeeld en ingericht
zijn, gaan we eerst kennismakingsspelletjes doen. ’s Middags en de volgende dagen staan er
allemaal verschillende activiteiten op het programma, zoals een bezoek aan het
bevrijdingsmuseum en samenwerkingsspellen. Op vrijdag gaan we na het ontbijt opruimen
en bagage verzamelen.

Vrijdag 4 september:  vertrek naar Schoonhoven om 09.45 uur.
Aankomst in Schoonhoven tussen 11.15 en 11.30 uur



Wat moet je meenemen?
- Een kleine rugzak
- Een lunchpakket met drinken, het is handig om hiervoor een broodtrommeltje te

gebruiken.
- Een waterdichte tas/koffer (voorzien een label met je naam zodat je deze gemakkelijk

kunt  terugvinden.)
- Plastic tas voor de vuile was of natte kleding
- Regenkleding
- Sportkleding
- Zwemkleding, een boxershort onder de zwembroek is niet toegestaan in het

zwembad.
- Nachtkleding
- 2 handdoeken
- Toiletartikelen
- Slippers
- Stevige dichte schoenen, bijvoorbeeld sportschoenen
- Flesje of bidon; zodat je steeds wat water of limonade bij je hebt.
- Een spelletje, zoals bijvoorbeeld spel kaarten, dobbelstenen, kwartet, enzovoort
- Laarzen of in ieder geval dichte schoenen, neem ook een extra paar schoenen mee
- Een plastic tas voor je natte zwemkleding
- Theedoek (voor enige corvee werkzaamheden)
- Pen, potlood, wat kleurpotloden en gum
- Zakgeld, een bedrag van €7,50 euro (in kleingeld) is voldoende (er is een winkeltje)
- Kopie van het verzekeringsbewijs van de zorgverzekering
- Nette kleding voor de ‘Casino’ avond
- Disco kleding; glitter & glamour

Je mobieltje mag niet mee!

Maandag 6 september
Start van de lessen volgens het normale rooster

We hopen op mooi weer, een gezellige groep en een fantastisch kamp!

Indien u vragen heeft, dan kunt u vanaf donderdag 26 augustus de school bellen:
VW: 0182-382761 of mailen: zor@schoonhovenscollege.nl

0182-382761 of mailen: wal@schoonhovenscollege.nl

U kunt ook contact opnemen met de mentor of mentrix van uw zoon/dochter.

Met vriendelijke groet,

Dhr. J.P. Zorgman, afdelingsleider VMBO bb/kb/gl klas 1-2
Mevr. B.C.W. Walter, afdelingsleider LWOO klas 1-2, zorgcoördinator
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