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Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen uit klas 2

Tilburg, juli 2017

Onderwerp: kampen klas 2

Geachte ouders/verzorgers,
Aan het begin van het schooljaar gaan we met de leerlingen van de tweede klas op kamp om zo spoedig
mogelijk de leerlingen en hun mentor kennis met elkaar te laten maken en in de nieuwe klas een goede
samenwerking en sfeer te bevorderen. De tweedeklassers komen immers uit verschillende brugklassen
bij elkaar in een groep die minstens twee jaar bij elkaar zal blijven. Het kamp vindt plaats in de week
van 4 tot en met 8 september. In onderstaande schema kunt u zien wanneer welke klas weg is.
4 t/m 8 sept.

ma-di

di-wo

wo-do

do-vr

Den Elshorst, Baarschot

V2a

M2b

M2c

M2a

Ganzerik, Bladel

H2a

H2b

Musp2a
De Roerdomp, Westelbeers

Musp2b
Musp2c

We hanteren de volgende formule:
1.

een tweedaagse activiteit;

2.

een programma met educatieve en sportieve elementen;

3.

een eenvoudige kampeerboerderij, zonder veel luxe;

4.

per fiets bereikbaar (geen reiskosten);

5.

twee docenten, onder wie de mentor, begeleiden de groep.

We gaan natuurlijk uit van gezamenlijk gedragen verantwoordelijkheid, onderling respect en een goede
verdraagzame omgang met elkaar.
De bagage van de leerlingen kan het beste per auto('s) naar het kampadres vervoerd worden.
Daarvoor hebben we uit elke klas de medewerking van ouders nodig. Als u in de gelegenheid bent de
bagage van de klas van uw zoon/dochter te helpen vervoeren op de dag van vertrek en/of terugkomst,
dan stellen wij dat op prijs. Wilt u dat, liefst zo spoedig mogelijk telefonisch via de administratie van de
school, schriftelijk of via de mail aan de afdelingsleiding van uw kind doorgeven?
Via het schoolfonds beperken we de kosten van het introductiekamp voor u tot € 30,- per leerling.
In de eerste schoolweek krijgt u van ons informatie over het kampadres, de bagage, het tijdstip van
vertrek en terugkomst, et cetera.
Met vriendelijke groet,
C.J.M. Feskens, afdelingsleider klas 2
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