Kampboekje
Zeilen Loosdrecht
27 juni t/m 1 juli
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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 Zeilen Loosdrecht! Dit is een zeilinstructiekamp.
De instructie is in de vertrouwde handen van gediplomeerde instructeurs van
scoutinggroep "Baracuda zeeverkenners Utrecht". We hopen dat je evenveel
zin hebt in het kamp als wij!
De leerlingen overnachten in tenten die door de scoutinggroep ter beschikking
gesteld worden. De deelnemers krijgen iedere dag de ingrediënten uitgedeeld
om de maaltijd te bereiden. Iedere leerling maakt deel uit van een van tevoren
gevormd kookgroepje dat verantwoordelijk is voor de verzorging van haar
eigen maaltijden. Kookgerei en begeleiding zijn aanwezig.
Namens de begeleiding,
Siegfried, Esther en Anne

3

Praktische zaken
Aankomst en vertrek
Het kamp begint dit jaar op maandag 27 juni en eindigt op vrijdag 1 juli.
Iedereen wordt verzocht op eigen gelegenheid naar het kampterrein te komen.
Wij verwachten alle leerlingen op maandag 27 juni tussen 8.30 en 9.00 bij het
kampterrein ‘de Walderick’ aan de Nieuweweg 19A, te Tienhoven. Graag
lunchpakket en drinken voor de eerste dag meenemen (geen Energy drank!).
Op vrijdag 1 juli kunnen de leerlingen hier tussen 12.00 en 12.30 uur ook weer
opgehaald worden.
Kamplocatie:
Voor het kamp reizen we dit jaar af naar Tienhoven. De locatie is
De Walderick
Nieuwweg 19A
3612 NB Tienhoven
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:
Brigitte van Marwijk:

tel. 030-6954708 tijdens schooltijden
tel. 030-6954708 tijdens schooltijden

In geval van nood (buiten kantoortijden)
Esther de Bruijn:

4

tel. 06-30971400

Programma
Aan het begin van het kamp krijgen de deelnemers per groep een kampboekje
uitgereikt met daarin het programma, wat zeiltheorie en andere weetjes.
Iedere leerling maakt deel uit van een tevoren gevormd bootgroepje oftewel
een bak. De bak is in principe gelijk aan het kookgroepje. Kortom elke leerling
vaart en kookt met dezelfde groep. Ook het avondprogramma gebeurt in dit
groepsverband. Gezien de veiligheid op het water mag dit groepje uit maximaal
5 leerlingen bestaan! Op maandag heten we de leerlingen eerst welkom,
daarna bekijken we de groepsindeling en wijzen we de instructeurs toe.
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Bagagelijst per persoon
Belangrijk!! Pak alles goed in voorzien van je naam. Neem niet teveel mee.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

toiletartikelen (ook muggenolie, antizonnebrandmiddelen e.d.)
medicijnen indien deze worden gebruikt.
een slaapzak
een luchtbed of een matrasje
reservekleding (Liever meer dunne lagen over elkaar dan één dik
kledingstuk)
jas
een bord, kop/mok, bestek en een theedoek
stevige schoenen en een extra paar!
extra paar sokken
regenkleding (goede!)
zwemkleding

Geef uw kind ook een paar vuilniszakken mee, voor het inpakken van vuile was
e.d..
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Locatie voor het brengen en halen
Locatie voor brengen van de kinderen maandag 27 juni en ophalen vrijdag 1 juli
op kampeerlocatie: De Walderick, Nieuweweg 19a, te Tienhoven

7

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)
☺ Aanwijzingen van de instructeurs moeten altijd worden opgevolgd. Zo is
b.v. het dragen van reddingsvesten geen punt van discussie als de instructeur
hierom vraagt.
☺ Er mag beslist niet gedoken worden!

☺ Loop niet op blote voeten in het gras i.v.m. wespen, glas en splinters e.d.
☺ Het is niet toegestaan het kampterrein te verlaten!

☺ Na 23.00 uur moet het stil zijn op het kampeerterrein.

☺ Voor gebruik van mobiele telefoons hanteren we de ‘sociale regel’: gebruik
is toegestaan op het moment dat de leerling vrije tijd heeft’. Let op: het is niet
de bedoeling ouders te bellen om opgehaald te worden. Mochten er
problemen zijn, dient de leerling eerst naar de leraar of (hoofd)instructeur te
komen.
☺ 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!
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