
1 
 

 

 

 

 

Kampboekje 

                Adventure At Sea 
27 juni t/m 1 juli 

 

 

 

 

 
 



2 
 

Inhoud 
 

Inhoud ................................................................................................................ 2 

Woord vooraf ..................................................................................................... 3 

Praktische zaken ................................................................................................ 4 

Dagindeling ........................................................................................................ 5 

Bagagelijst per persoon ...................................................................................... 6 

Afspraken tijdens het kamp................................................................................ 7 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



3 
 

Woord vooraf 
 

 

Beste leerlingen en ouders/verzorgers,  
 

Nog een paar weken naar school en dan is het weer zomervakantie! Maar nu 
eerst meivakantie. Zoals ieder jaar is de voorlaatste week van het schooljaar  
de kampweek voor de onderbouw. Dit is de week van 27 juni tot en met 1 
juli. De medewerkers zijn al een hele tijd druk bezig met alle 
voorbereidingen om ook dit jaar weer voor iedereen een geweldig leuk, 
actief en vooral gezellig kamp te organiseren. De leerlingen hebben begin 
van dit jaar hun voorkeuren opgegeven en de indeling is bekend. Met dit 
boekje willen we jullie alvast voorzien van alle belangrijke informatie.  

 
Je bent ingedeeld in kamp Adventure at Sea! We hopen dat je evenveel zin 
hebt in het kamp als wij! 
 
Helaas hebben wij wel een aanpassing moeten maken op het laatste 
moment. We zouden eerst afreizen naar Zeeland en daar de activiteiten 
doen, maar de locatie was niet meer beschikbaar. We hebben daarom 
gekozen voor een locatie in Noordwijk met andere leuke activiteiten, maar 
het blijft een adventure at Sea, maar dan niet in Zeeland.  
 
Namens de begeleiding,  
 
Robert en Robin 
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Praktische zaken 
 

 

Data en tijden 

Het kamp begint dit jaar op maandag 27 juni en eindigt op vrijdag 1 juli. We 
verwachten de leerlingen maandag 27 juni om 8.30 uur op school, om 
vervolgens met de bus te vertrekken om 9.00 uur. Vrijdag 1 juli rond 13.30 
uur mogen de leerlingen weer opgehaald worden van school. Voor de exacte 
tijden zullen wij dit t.z.t. op onze website vermelden.  

 

Kamplocatie: 

Voor het kamp reizen we dit jaar af naar Noordwijk. De locatie is  

Scoutinggebouw Norvicus  
Van Berckelweg 52 
2203 LB Noordwijk 
 

Contact voor en tijdens het kamp 

Heb je voorafgaande aan het kamp nog vragen, dan kan je deze uiteraard 
stellen aan de kampcommissie. Via mail kampen@jordanmlu.nl zijn we op 
werkdagen bereikbaar. 

Ouders die tijdens het kamp dringend contact willen opnemen met de 
begeleiding kunnen hiervoor onderstaande telefoonnummers gebruiken. 
 

Kampcommissie 

Esther de Bruijn:  tel. 030-6954708 tijdens schooltijden 
Brigitte van Marwijk: tel. 030-6954708 tijdens schooltijden 
 

In geval van nood (buiten kantoortijden)  

Esther de Bruijn:   tel. 06-30971400 

 

 

mailto:kampen@jordanmlu.nl
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Dagindeling 
 

Weekprogramma Adventure at Sea 2022 
 
Maandag 27 juni 
9.00 uur  Vertrek met de bus van school naar Noordwijk.  
10.30 uur  Aankomst Noordwijk. 
11.00 uur  Lopen naar fietsverhuur. 
12.15 uur  Fietsen naar de het strand.  
13.00 uur  Start groep 1 surfen. Groep 2 gaat op het strand spellen doen. 
15.00 uur   Start groep 2 surfen. Groep 1 gaat op het strand spellen doen. 
18.00 uur Programma en kampregels doornemen, geld uitdelen, boodschappen doen 

en koken. 
20.30 uur  Kennismakingsspelen (op het strand) door hulpleiding. 
 
Dinsdag 28 juni 
9.30 uur  Start groep 1 surfen. Groep 2 gaat op het strand spellen doen. 
11.30 uur  Pauze 
12.30 uur  Start groep 2 surfen. Groep 1 gaat op het strand spellen doen. 
14.30 uur  Terugfietsen naar de kamplocatie: boodschappen doen koken en eten.  
20.00 uur  Avondprogramma (spel) door hulpleiding. 
 
 
Woensdag 29 juni 
9.00 uur  Fietsen naar het strand. 
9.30 uur  Spelletjes doen op het kampterrein. 
12.30 uur  Lunchen op het kampterrein. 
14.00 uur  Start bootcamp. 
15.30 uur  Terug fietsen naar kamplocatie: boodschappen doen koken en eten.   
20.00 uur  Avondprogramma door hulpleiding. 
 
Donderdag 30 juni 
9.00 uur  Fietsen naar het strand.  
9.30 uur  Start groep 1 en 2 surfen. 
11.30 uur  Pauze. 
12.30 uur  Start prijsuitreiking.  
13.30 uur  Terugfietsen naar de kamplocatie.  
19.00 uur  Gezamenlijke maaltijd/bbq door hulpleiding. 
   Eventueel avondspel door hulpleiding. 
 
Vrijdag 1 juli 
8.30 uur   Opstaan en inpakken. 
10.00 uur  Inleveren fietsen bij de verhuur. 
11.00 uur  Vertrek naar Zeist. 
12.15 uur  Aankomst in Zeist.  
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Bagagelijst per persoon 
 

Belangrijk!! Pak alles goed in voorzien van je naam. Neem niet teveel mee.  
 
Per persoon 

• Bord, mok en bestek 
• Vaatdoekje, theedoek 
• Luchtbed/matje en eventueel isolatiematje 
• Slaapzak en eventueel extra fleeceslaapzak 
• Kussen en kussensloop 
• Zwemkleding 
• Oude kleding voor warm en koud weer 
• Ondergoed en sokken 
• Handoeken 
• Toiletspullen 
• Zonnebrand en aftersun 
• Eventueel medicijnen 
• Regenjas en regenbroek 
• Kleine rugzak om overdag spullen mee te nemen op de fiets (lunchpakket 

etc.) 
• Een lunchpakket voor de eerste dag (hier kun je dan die kleine rugzak 

voor gebruiken ) 
• Een drinkflesje (om te kunnen vullen met water) 
• Zaklamp 
• Plastic zakken voor vieze spullen 
• Als je in bezit bent van een vlieger (of deze kunt lenen) deze graag 

meenemen 
• Eventueel een bal of andere dingen voor op het strand 
• Eventueel spelletjes 
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Afspraken tijdens het kamp 
 

Een leuk kamp kan niet zonder een aantal afspraken. Onderstaande 
afspraken zijn dan ook heel belangrijk tijdens het kamp en iedereen dient zich 
hier aan te houden. 
 
☺  Wees aardig voor elkaar en sluit niemand buiten! We gaan met zijn allen 
op kamp en het moet voor iedereen leuk zijn (ook voor de begeleiding) 

☺  Als je ergens mee zit, bespreek dit dan met de hulpmentoren of de 
begeleiders van het kamp. 

☺  Bezit en gebruik van alcohol en drugs is de hele week niet toegestaan. Dit 
geldt ook voor energydranken. 

☺  Ga voorzichtig en netjes om met de spullen van jezelf en die van 
anderen. 

☺  Geniet van het kamp en wees vrolijk, positief en sociaal! 

 


	Inhoud
	Woord vooraf
	Praktische zaken
	Dagindeling
	Bagagelijst per persoon
	Afspraken tijdens het kamp

