Aan de ouder(s)/verzorger(s) van
de leerlingen van klas 3S, 3T, 3U en 3X
Datum
Ons kenmerk
Betreft

: 24 juli 2017
: JHO/mei/17.226
: Kamp Schiermonnikoog September 2017

Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Ook komend schooljaar gaan de 3 havo/atheneumklassen op kamp naar Schiermonnikoog. We organiseren
dit kamp in het kader van de introductie van woensdag 27 t/m vrijdag 29 september. Als mentoren vinden wij
het erg belangrijk dat uw kind hieraan deelneemt en het zijn dan ook verplichte schooldagen.
Een gedeelte van het programma maken we alvast bekend. We maken een verkenningstocht, we
organiseren een wadexcursie en verder zijn we vooral sportief bezig, waarbij er voldoende ruimte is voor
leerlingen om hun eigen gang te gaan.
De kosten voor het kamp zijn € 95,-. Bij deze prijs is inbegrepen:
• Het vervoer van en naar Lauwersoog per bus, de overtocht, het verblijf op Schiermonnikoog, een
wadexcursie en de fietshuur.
• Het eten op de eerste avond (fish-and-chips). Voor de overige maaltijden moeten de leerlingen zelf
zorgen; de kosten voor de maaltijd op donderdag/vrijdag zijn dus niet bij de prijs inbegrepen.
Wanneer en hoe laat?
Op woensdag 27 september verzamelen we om 6.15 uur op school en vertrekken we om uiterlijk 06.30 uur
vanaf school, richting Lauwersoog. We nemen daar de veerboot van 09.30 uur naar Schiermonnikoog. Op
vrijdag 29 september nemen we de veerboot van 13.30 uur richting Lauwersoog, we zijn dan om 14.15 uur
terug in Lauwersoog. Naar verwachting zijn we dan rond 16.45 uur terug op school.
We verblijven op kampeerboerderij De Duinhoeve. De leerlingen hoeven alleen een onderlaken,
kussensloop en dekbedovertrek (1-persoons) mee te nemen. Dekbedden zijn ter plekke aanwezig. Na
aankomst op het eiland huren we direct een fiets en fietsen naar de kampeerboerderij. De bagage wordt
gebracht en hoeft dus niet mee op de fiets.
Alle leerlingen moeten hun ID kaart en zorgpas meenemen naar Schiermonnikoog. Verder is het verboden
om tijdens het kamp alcohol en / of drugs te gebruiken. Als leerlingen hier toch toe overgaan, sturen we ze
naar huis. Aangezien we te gast zijn op deze kampeerboerderij is het belangrijk dat we geen overlast
bezorgen en zorgvuldig omgaan met de sanitaire voorzieningen.
Bij deze brief zit een factuur. Wij verzoeken u deze voor 15 september 2017 te betalen. Natuurlijk hopen we
dat uw zoon/dochter toestemming krijgt om mee te gaan. Wilt u bijgaand strookje tijdens de introductie van
dinsdag 5 september, ingevuld mee terug geven aan uw zoon/dochter. Mocht het zijn dat u problemen
ondervindt om het gehele bedrag in één keer te betalen, neemt u dan alstublieft contact op met de mentor.
Samen zoeken we dan een regeling.
Met vriendelijke groet,
de mentoren van klas 3 havo/atheneum

Adres Kamp:
Kampeerboerderij De Duinhoeve
Kooiweg 2, 9166 SC Schiermonnikoog
Tel. 0519-531126
www.duinhoeveschiermonnikoog.nl

Ondergetekende, ouder/verzorger van, ………………………………………… uit klas 3 ……
te bereiken op telefoonnummer: ………………………………………………
geeft toestemming voor het kamp Schiermonnikoog van 27 t/m 29 september 2017.

Als er sprake van medicijngebruik en / of andere bijzonderheden (allergie) wilt u dit dan hieronder
vermelden?
Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met de mentor van uw zoon of dochter.
Hartelijk dank voor de medewerking en de informatie.

Naam van de ouder: ……………………………………..Handtekening ouder: …………………………….

