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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 Jordanese Spelen! We hopen dat je evenveel zin 
hebt in het kamp als wij! 

 
  Namens de begeleiding,  
 
  Niels, Benno, Remco en Jan 
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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 12.30 uur op school, om 
vervolgens met de bus te vertrekken om 13.00 uur. Vrijdag 1 juli rond 12.00 
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 Epen. De locatie is 

't Zinkviooltje BV  
Plaatweg 10 
6285 NK Epen 
 
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 
 

Maandag 27 juni 
13:00 uur  Vertrek van het schoolplein. 
14:30 uur Aankomst in Epen. Spullen neerzetten, bed opmaken, afspraken maken over 

koken, corvee etc. 
15:00 uur  Teamvlag maken  
16:30 uur  Gezamenlijke activiteit 
18:00 uur  Eten  
20:30 uur  Avondspel 
 
Dinsdag 28 juni 

Opstaan 
Gezamenlijk ontbijt (en lunchpakket maken) 
Rondleiding Amerikaanse begraafplaats Margraten 
Grotbiken in Sibbergroeve Valkenburg (Daalhemerweg 150)  
Verplicht: dichte schoenen. Optioneel: trui en lange broek. 
 

Woensdag 29 juni 
Opstaan 

   Gezamenlijk ontbijt (en lunchpakket maken) 
   Zwemmen bij Mosaqua (http://www.mosaqua.nl/)  

(Neem 1 euro voor een kluisje mee, komt terug) 
   Toeristische fietsroute door het Limburgse Heuvelland  

 
Donderdag 30 juni 
   Opstaan 
   Gezamenlijk ontbijt  
   Sporttoernooi 
   Gezamenlijk lunchen   
   Vervolg sporttoernooi 
   Bonte avond & bekendmaking winnaar 

Voor de Bonte avond bereiden alle groepen een optreden voor. De invulling 
is vrij: Zang, Dans, Toneel, een Workshop Breien, … Na afloop van de Bonte 
avond trekt de jury zich terug en na beraad zal de prijsuitreiking volgen.  

Vrijdag 1 juli 
06:00 uur  Opstaan 
07:00 uur  Gezamenlijk ontbijt (lunchpakket) 
07:30 uur  Inpakken, opruimen en schoonmaken: iedereen helpt mee! 
09:00 uur  Wachten tot de bus komt (vrije tijd) 
10:00 uur  Vertrek (ongeveer) 
13:00 uur  Verwachte aankomst op het Jordan. 

http://www.mosaqua.nl/
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Bagagelijst per persoon 
 

Belangrijk!! Pak alles goed in voorzien van je naam. Neem niet teveel mee. 
Alles moet in max. 1 weekendtas.  
 

• hoeslaken of gewoon laken (verplicht) 
• kussensloop (en evt favoriet kussen). 
• slaapzak 
• theedoek (verplicht) 
• medicijnen (indien van toepassing) 
• 1 stuk broodbeleg (zo heeft iedereen wat lekkers op zijn/haar brood) 
• spullen voor bonte avond 
• telefoon + lader 
• mp3 (radio) koptelefoon + lader 
• toiletartikelen, handdoeken, washandjes 
• pyjama 
• ondergoed 
• extra sokken 
• trui /sweater (in de grotten is het ± 10o C) 
• lange en korte broek 
• zaklantaarn 
• leesboek 
• zwemkleding & € 1 voor kluisje 
• gemakkelijke wandelschoenen (niet van linnen) 
• gezelschapsspel, spelletjes 
• (voet)bal 
• frisbee 
• tafeltennisbatjes + balletje 
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Bagagelijst onderweg op de fiets (maandag) 
 

 
 

• lunchpakket voor maandag 
• Rugzak(je) 
• legitimatie!! 
• zorgpas / nummer (mochten er ongelukken gebeuren) 
• flesje (om iets te drinken mee te kunnen nemen) 
• zonnebrand 
• zonnebril 
• pet 
• regenpak 
• zakdoekjes  
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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, drugs en sigaretten 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. 

☺  Je doet mee met groepsactiviteiten en dan gebruik je je telefoon niet.  

☺  Maak alleen foto’s of filmpjes van anderen als je hun toestemming 
daarvoor hebt.   

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