Introductiekamp
Duinrell
26, 27 en 28 september 2018
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Beste eersteklassers,

Binnenkort gaan we drie dagen op schoolkamp, het wordt echt fantastisch!
In dit boekje staat veel informatie over het kamp, lees het goed door en bewaar
het daarna goed.
Alle informatie die je nodig hebt over het Slagharen kamp staat erin.
Waarom gaan wij eigenlijk met elkaar op kamp?
Uiteraard om veel plezier te hebben met elkaar, dat is erg belangrijk. Toch is dat
niet de enige reden. De bedoeling is ook dat je je klasgenoten, je mentor en de
docenten die meegaan, beter leert kennen. Toen je voor het eerst naar het
Sweelinck college kwam, was alles nieuw en ook een beetje vreemd voor je. Je
moest aan veel dingen wennen. In de drie weken voorafgaand het kamp heb je
gedurende de lessen al gewerkt aan kennismaking met je klasgenoten.
Wat doen we tijdens het kamp?
We hebben veel huisjes naast het attractiepark gehuurd.
Na je aankomst mag je met je klasgenoten het park in en onbeperkt van alle
attracties gaan genieten.
Bij het welkomstwoord van Mevrouw Baldeck, de leerjaar coördinator, zullen er
vast afspraken gemaakt worden waar je je zal aan moeten houden. Dit is heel
erg belangrijk om het kamp zo goed mogelijk te laten verlopen.
’s Avonds na het eten mag je gaan zwemmen in het Tikibad van het park tot
20.00 u.
Op donderdag gaan we naar het strand om daar veel avontuur te beleven onder
begeleiding van de medewerkers van “Green Adventures”. Wij sluiten de dag af
met een barbecue op het strand.
Op vrijdag, na het opruimen en het schoonmaken van jouw huisje mag je weer
een laatste bezoek brengen aan het park.
Aan het begin van de middag gaan we weer richting school.
We hopen dat we met elkaar een fijne tijd zullen hebben in Duinrell.
Het kamp team van het Sweelinck college.
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Paklijst

Dit is de paklijst en je kan met een kleurtje de rondjes inkleuren wanneer je al
iets hebt ingepakt. Zo kan je niets vergeten.
Om te zorgen dat iedereen mee kan met de bus mag je maar één sporttas en
één handtas meenemen. Helaas mag de grote vakantiekoffer dus niet mee,
maar die heb je toch niet nodig voor 2 nachtjes?
Belangrijke papieren
0 Kampboekje
0 Zakgeld (+/- 20 euro, inclusief geld voor eigen lunch te Duinrell)
0 Evt. medische gegevens
Verzorging
0 Toilettas
0 Zeep/shampoo
0 Tandenborstel
0 Kam/borstel
0 Tandpasta
0 Deodorant
0 Evt. medicijnen (niet vergeten te melden bij je mentor)
0 Bril/lenzenvloeistof
0 Reservebril of reserve lenzen
0 Zonnebrandcrème + after sun
0 Handdoeken / washandjes
0 Evt. maandverband
0 Hervulbare drinkfles (voorzien van naam)
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Kleding
0 Soepel zittende kleding
0 Warme kleding
0 Waterbestendige/regen kleding
0 Sportschoenen
0 Slippers
0 T-Shirts
0 Sokken
0 Ondergoed
0 Slaapkleding
Overig
0 Vuilniszak voor vuile kleding/prullenbak + een rol toiletpapier
0 Zwemkleding + plastic tas
0 Baddoek
0 Sportkleding
0 Gezelschapspelletjes, Kaartspel

Voor onderweg
0 Boek/strips
0 Eigen lunchpakket voor bij aankomst
Absoluut niet meenemen
@ Energie drankjes (worden direct ingenomen)
@ Telefoon (worden direct ingenomen)
@ Dure sieraden/horloges
@ Laptop/tablet/game console (type game boy)
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Kamp tips!
Neem voldoende kleding mee die vies of nat mag worden en waarbij het
niet erg is dar er een scheurtje in komt. Dit geldt ook voor je schoenen.
Merk je kleding en voorzie je tas of rugzak van een duidelijk label.
Laat de mentoren weten of je medicijnen gebruikt en welke.

Kampafspraken
Met deze afspraken wordt het zeker een fantastisch kamp.


Algemene schoolregels zijn ook van toepassing op kamp.



De huisjes houden we schoon en netjes.



De docenten moeten altijd weten waar je bent, geef het dus aan bij hun
als je even het huisje uit wilt.



Het kampterrein mag niet zonder toestemming van de leiding worden
verlaten.



Hou rekening met de bewoners/bezoekers van het park. Maak dus niet
teveel lawaai.



Hou het terrein en de omgeving schoon en netjes, dus gooi afval in de
prullenbak.



Wees op tijd op de afgesproken plek van verzameling en meld je je bij je
mentor.



Deo en haarspray mogen niet op de slaapkamer van het huisje gebruikt
worden, alleen in de badkamer.



Zijn er problemen, zoek dan je mentor of eventueel een andere
kampbegeleider.



Om 22.30 u lig je in jouw bed.



De regel van het kampterrein is dat het om 23.00 u buiten en binnen stil
moet zijn, dan lig je in je bed.
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Energiedrank en mobiele telefoon/geluidsdragers zijn op onze kamp
niet toegestaan.



We stellen ons niet verantwoordelijk voor kapotte/kwijt/gestolen van dure
spullen.



Het bezit van wapens, alcohol of drugs heeft directe uitsluiting tot gevolg.
Ook wangedrag en niet luisteren naar de begeleiders kan leiden tot
verwijdering van het schoolkamp.



Ouders/verzorgers moeten in bovenstaande gevallen hun kind zelf komen
ophalen.
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Wat gaan we doen?
Woensdag 26 september
Tijd
8.45 u
9.00 u
9.15 u

11.30 u
12.30 u

Activiteiten
Docenten op school
Verzamelen
schoolplein
Vertrek

Aankomst
slagharen/Huisjes
inrichten
Verzamelen/lunchen

13.30 u

Bezoek aan het park+
Lunch

16.45 u

Verzamelen

17.15 u
18.15 u

Avondeten
Naar jouw huisje

18.30 u
20.00 u
20.30 u

Tikibad
Naar jouw huisje
Spelletjes in jouw
huisje of op het
terrein/vrije
activiteiten
Naar bed
Diepe rust

22.30 u
23.00 u
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Bijzonderheden

Naar de bus lopen, per
klas inladen bus
Gordels om, bus
netjes houden, geen
herrie, er wordt in de
bus niet gegeten en
gedronken.
Naar huisjes lopen,
bed opmaken en tas
opbergen
Afspraken worden
gemaakt
Zakgeld meenemen,
Netjes zich houden,
afval in de vuilnisbak
Jij meldt je bij jouw
mentor
Lopend buffet
Zwemspullen
inpakken en
meenemen
Douchen + pijama aan
Wees stil op het
terrein ivm rustende
bezoekers

Iedereen slaapt
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Donderdag 27 september : strandactiviteiten
Tijd

Actie

8.00 uur
8.30 uur

Opstaan
Ontbijt naar La Place

10.00 uur
10.30 uur

Huisje opruimen
Vrije tijd

11.45 uur

Verzamelen huisjes +
inpakken voor het strand
Lunch

12.15 uur
13.00 uur
14.00 uur
17.30 uur
19.30 uur

Vertrek bus naar het
strand
Aanvang programma
Barbecue
Retour Duinrell

Bijzonderheden
Aankleden
Onder begeleiding van
de docenten
Instructie schoonmaken
Met toestemming van
jouw mentor, bezoek
aan het park.

Onder begeleiding van
de docenten
Onder begeleiding van
de docenten
Green Adventures
Op het strand
Met bus
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Vrijdag 27 september
Tijd

Actie

8.00 uur
8.30 uur

Opstaan
Ontbijt

10.00 uur
11.30 uur

Huisje schoonmaken en
inpakken
Verzamelen per klas

12.00 uur

Vertrek naar de bus

14.00 uur

Aankomst Sweelinck
Collge

Bijzonderheden
Aankleden (sportkleding)
Onder begeleiding van
onze gymdocenten
Instructie schoonmaken
Controle huisjes door
begeleider
Per klas inladen bus,
controle namenlijsten
door mentor
Onder begeleiding van
jouw mentor naar school
terug, pas vertrek naar
huis (als je niet
opgehaald wordt dan
alléén met de
toestemming van jouw
ouders)
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Belangrijke informatie voor je ouder(s)/verzorger(s)
Binnenkort is het zover, dan gaat jullie zoon of dochter op het introductiekamp.
In deze brief willen wij u op de hoogte brengen van een aantal praktische zaken.
Gegevens van het kamphuis

VAKANTIE- EN ATTRACTIEPARK DUINRELL
Duinrell 1
2242 JP WASSENAAR
Nederland
070-5155255
De begeleiders van het kamp
Mentoren:
1A Mw. D. Meeuwissen
1B Meneer F. El Kaci
1C Mw. T.De Jong
Docenten:
Mw. F. Hermans (docente Engels)
Meneer Van Tongeren (Docent ICT)
Meneer Rutting (Docent geschiedenis/Veiligheidscoördinator
Overige:
Mw. S. Baldeck (Leerjaar coördinator, 06-15267050)
In geval van nood
Wij zijn eventueel bereikbaar via school (020- 572 11 50)
Bij spoed kunt u contact opnemen met de Adjunct Directeur, Mevrouw G.
Bruijne (06-16479322)
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Vertrek en terugkomst
We vetrekken woensdag 26 september 2018 om 9.15 uur vanaf het Stedelijk
Museum (verzamelen uiterlijk om 9.00 u op het schoolplein van het Sweelinck
College).
We gaan per touringcar naar de accommodatie.
Op vrijdag 28 september 2018 zijn wij rond 15.30 uur weer terug op school.
Let op: Het kan zijn dat uw kind dan niet opgehaald kan worden, dan horen wij
graag via de mentor of u ons de toestemming geeft om uw kind zelfstandig naar
huis te laten gaan.
Wij hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u nog vragen, dan kunt
u altijd contact opnemen via SEBC@zaam.nl (Mw. S. Baldeck).
Wij hebben er veel zin in!
Met vriendelijke groet,
Het kampteam.

