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

 
Namens de begeleiding,  
 
Sophie, Deniese en Karlijn 
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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 10.00 uur op school, om 
vervolgens met de fiets te vertrekken om 10.30 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 Ermelo. De locatie is 

Camping Het Vossehol 
Morieljelaan 19 
3852 LV Ermelo 
 
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 
10.00 uur  Verzamelen op het schoolplein. 
10.30 uur  Vertrek op de fiets vanaf het schoolplein 
14:00 uur Aankomst op de camping en tenten opzetten 
16:00 uur Boodschappen doen voor avondeten/ontbijt 
18.00 uur Avondeten bereiden en eten. 
20.00 uur  Avondactiviteit 
 
Dinsdag 28 juni 
……… uur  Opstaan en ontbijten 
09.15 uur   Vertrek naar Strand Horst 
10.00 uur  Windsurfles  
12.00 uur  Pauze/Lunch 
13.00 uur  Vrije tijd op en om het water 
14.00 uur  Materiaal inleveren en richting camping/supermarkt 
18.00 uur  Avondeten bereiden en eten 
20.00 uur  Avondactiviteit 

 
Woensdag 29 juni 
……… uur  Opstaan en ontbijten 
09.15 uur   Vertrek naar Strand Horst 
10.00 uur  Windsurfles  
12.00 uur  Pauze/Lunch 
13.00 uur  Vrije tijd op en om het water 
14.00 uur  Materiaal inleveren en richting camping/supermarkt 
18.00 uur  Avondeten bereiden en eten 
20.00 uur  Avondactiviteit 
 
Donderdag 30 juni 
……… uur  Opstaan en ontbijten 
09.15 uur   Vertrek naar Strand Horst 
10.00 uur  Windsurfles  
12.00 uur  Pauze/Lunch 
13.00 uur  Vrije tijd op en om het water 
14.00 uur  Materiaal inleveren en richting camping/supermarkt 
18.00 uur  Avondeten bereiden en eten 
20.00 uur  Avondactiviteit 
    
Vrijdag 1 juli 
……… uur  Opstaan en ontbijten 
……… uur   Spullen inpakken en opruimen 
10.00 uur  Op de fiets terug naar Zeist 
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Bagagelijst per persoon 
 

Belangrijk!! Pak alles goed in voorzien van je naam. Neem niet teveel mee. 
Alles wat niet in de bus past moet achterblijven in Zeist.  
 
Per persoon 

• Wasknijpers, waslijntje 
• Bord, mok en bestek 
• Vaatdoekje, theedoek 
• Luchtbed/matje en eventueel isolatiematje 
• Slaapzak en eventueel extra fleeceslaapzak 
• Kussen en kussensloop 
• Zwemkleding 
• Sportkleding voor tijdens en na activiteiten 
• Sportschoenen 
• Ondergoed en sokken 
• Handoeken en een strandlaken 
• Toiletspullen 
• Zonnebrand en aftersun (sunblock) 
• Eventueel medicijnen 
• Regenjas en regenbroek (bekijk de weersvoorspelling voor de week) 
• 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 
• Eventueel een bal of andere dingen voor op het strand/camping 
• Eventueel spelletjes 
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Bagagelijst groepspaklijst 
 

 
Per tent/kookgroepje 

• Tent (zorg voor een goede stevige tent die bestand is tegen zowel sterke 
wind als regen!) 

o Oefen thuis even met het opzetten van de tent als je niet weet hoe 
dat moet. Dit scheelt een hoop energie op het kamp. 

• Genoeg haringen (we kamperen op gras) 
• Eventueel tenthamer 
• Kookpitje(s) en gasflesje(s) (check of de gasfles vol genoeg is) 
• Pannen, snijplankje, en kookgerei 
• Kruiden, peper en zout 
• Alvast wat boodschappen van thuis: denk aan beleg voor op brood, 

houdbare ingrediënten voor tijdens het koken voor het avondeten 
(scheelt weer kosten voor de boodschappen).  

• Afwasbak, afwasborstel/sponsje, afwasmiddel 
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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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