BRUGKLASKAMP 2019
VIERHOUTEN

9 SEPTEMBER T/M 11 SEPTEMBER 2019

Informatie brugklaskamp Vierhouten
Ben jij al helemaal klaar om je te verkleden voor de discoavond, om de hoogste
bomen te beklimmen en om het mooiste, stevigste vlot van heel Nederland te
bouwen?
Het is bijna zover! Nog even en dan gaan onze brugklassen enkele dagen op kamp
naar Vierhouten. In een klein dorpje midden op de prachtige Veluwe ligt de
accommodatie waar wij enkele dagen zullen verblijven. Van hieruit gaan we alles
ondernemen, ontdekken, veel plezier maken met elkaar en elkaar leren kennen.
Hieronder vind je het adres van de accommodatie waar we drie dagen en twee
nachten zullen verblijven.
Stichting Paasheuvelgroep:
Adres: Het Frusselt 30, 8076 RE Vierhouten
Tel.: +31 (0)577 411 556

Het programma
Dag 1: Maandag 9 september 2019
 We verzamelen met alle klassen om uiterlijk 07:00 uur bij je mentor in de aula
van het Segbroek College, locatie Klaverstraat 7.
 Om 07:30 uur vertrekken we met de bus richting Ermelo.
 Rond 09:30 uur verwachten we aan te komen in Ermelo waar we in de hoogste
bomen van de Veluwe zullen klimmen, klauteren en onze hoogtevrees zullen
overwinnen. Daarnaast zul je gaan strijden in een zeskamp en een waardevolle
schat proberen te vinden in een GPS-tocht.
 Vervolgens gaan we om 16:30 uur richting de accomodaties in Vierhouten en is
het tijd om de kamers in orde te maken en het park te verkennen.
 Om 17:30 uur verzamelen we bij het openluchttheater van het Rode Valkennest.
We zullen hier de de regels doornemen.
 Rond 18.30 uur zullen we gaan eten.
 Om 20:00 uur gaan we van start met de Spellenavond! Met je klas ga je vier leuke
spllen doen in de omgeving.
 En dan….. 22:30 uur…… Hopelijk ben jij niet bang in het donker……

Dag 2: Dinsdag 10 september 2019
 Om 07:30 uur word je gewekt en ben je welkom om aan te sluiten bij een
verfrissende bootcamp. Om 08:30 uur word je fris en fruitig aan het ontbijt verwacht.
 Om 10:00 uur zullen we de meest indrukwekkende vlotten bouwen en uittesten.
Neem dus kleding mee die vies mag worden. Deze activiteiten worden afgewisseld
met een steptocht in de omgeving en het maken van bamboetorens.
 Het einde van het programma is rond 15:00 uur waarna de prijzen zullen worden
uitgereikt aan de winnaars. Vervolgens vertrekken we naar de accommodaties en
heb je nog de nodige vrije tijd.
 Om 18.00 uur is het diner, daarna mag je je beste outfit aantrekken en je klaar
maken voor de disco.
 Om 20:00 uur mogen de voetjes van de vloer. Uiteraard is er bij de disco een
danswedstrijd.
 Helaas is om 23:00 uur het einde van de disco en maak je je klaar voor de tweede
nacht. Voor de leerlingen die nog niet alle energie eruit geswingd hebben is er nog
een “gezellige” nachtwandeling.

Dag 3: Woensdag 11 september 2019
 Rond 07:30 uur word je door ons gewekt en is er opnieuw de mogelijkheid om
mee te doen aan de oppeppende bootcamp. Het ontbijt is om 09:00 uur.
 Daarna ruimen we om 09:30 uur gezamenlijk op en maken we de kamers schoon.
Iedereen doet mee natuurlijk.
 Om 10:00 uur word je bij het openluchttheater verwacht voor een afsluitende quiz;
houd je ogen en oren alle dagen dus goed open!
 Vervolgens vertrekken we naar het zwembad in Putten. Om te kunnen zwemmen,
moet je er natuurlijk wel voor zorgen dat je een aparte tas bij je hebt met
zwemspullen en een handdoek. Denk er ook aan om je lunch mee te nemen; deze
zul je namelijk bij het zwembad moeten opeten.
 Tot 14:00 uur heb je de tijd om lekker rond te spartelen en om 14:30 uur ben je
klaar om weer de bus in te stappen voor de terugreis.
 Uiterlijk 15:00 uur gaat de bus rijden en als het meezit, verwachten we om 17:00
uur aan te komen bij de Klaverstraat in Den Haag.

Regels in de accommodaties
Om het kamp voor iedereen zo plezierig mogelijk te laten verlopen, zijn er enkele
regels:
 De slaapzalen zijn alleen bedoeld voor degenen die daar moeten slapen, dus
geen bezoek op andere zalen. Je mag alleen in je eigen kamer.
 Houd het kamphuis netjes: ruim rommel weer op, breng geleende spelletjes weer
in de doos terug, zet tafels en stoelen even recht als je ergens weggaat.
Slapen en wakker worden
Sommigen hebben van kamp het idee, dat het pas écht leuk wordt, als er de hele
nacht 'gekeet' wordt. Wij denken daar anders over en hebben daar goede redenen
voor:
 Sommige kinderen slapen liever en kunnen er echt niet tegen als ze teveel slaap
tekort komen.
 Van degenen die zeggen er wél tegen te kunnen, blijken er dan overdag toch
verschillende leerlingen geen fut meer te hebben om gezellig mee te doen.
 Sommige leerlingen worden misschien al wat vroeger wakker dan de anderen.
Laten we echter afspreken tot half acht stil te blijven.
Eten
 Eten doen we met z'n allen. Voor het begin van de maaltijd houden we een
momentje stilte.
 Tafelmanieren worden zeer op prijs gesteld. Per tafel ga je eten halen. Je ruimt
ook je eigen tafel weer op.
Wat neem je mee?
Neem een weekendtas + rugtas mee (géén schoudertas)
Tip: Hang een label aan je tas, zodat je hem makkelijk kunt herkennen.
Reis: lunchpakket voor de 1e dag, géén ladingen snoep en energieblikjes!
Kleding: We rekenen op mooi weer, maar het kan ook fris zijn. Neem dus ook
voldoende warme spullen mee, bijvoorbeeld warme truien. Denk ook aan
reserveondergoed en sokken.
We gaan o.a. wandelen, dus een regenjas en stevige, waterdichte schoenen of
laarzen, waar je lang en goed op kunt lopen, kunnen dan goed van pas komen. Denk
ook aan voldoende zwemkleding en slippers. Als het mooi weer is, gaan we de derde
dag naar het zwembad.
Genoeg schone handdoeken is ook geen overbodige luxe. Neem er minimaal 3 mee!
Verder voldoende shirts, het kan warm zijn in de zaal van de accommodaties. En
natuurlijk je schitterende disco-outfit!
Ontspanning: We nemen een flinke doos met spelletjes van school mee. Je mag
natuurlijk ook zelf spelletjes meenemen. Als je van lezen houdt, kun je beter zelf voor
leesvoer zorgen. Neem potlood en papier mee!

Zakgeld: Een van de meest gestelde vragen tijdens kamp is: "Kunnen we hier wat
kopen?" Maar je krijgt in principe van ons alles wat nodig is. Veel zakgeld heb je echt
niet nodig. Ons lijkt € 20,- meer dan genoeg.
Niet meenemen:
 Onderlaken, dekbedhoes en kussensloop hoef je niet mee te nemen. De
jeugdherberg heeft speciale dekbedden, die geschikt zijn voor allergische leerlingen.
Alle leerlingen kunnen dekens en beddengoed bij aankomst ophalen.
 Energiedrankjes worden afgepakt, dus niet meenemen!
 Muziekboxjes, als je muziek wil luisteren in de bus of op je kamer, neem dan je
oordopjes mee.
Liever niet:
iPad, tablet
De school is niet aansprakelijk voor het verlies of beschadiging van dit soort spullen.
Ook is de school NIET verzekerd tegen het verlies of diefstal van allerlei dure
spullen, zoals tablets of mobiele telefoons etc.
Mobieltjes
Wij snappen het als je je mobiel mee wilt nemen. Dit mag, maar tijdens activiteiten
willen wij deze NIET zien!! Niet om te appen, snappen, niet voor selfies en niet om te
bellen! Je houdt je mobiel dus op je kamer! We moeten elkaar immers beter leren
kennen en dat kan niet als je steeds naar je telefoon zit te staren. Hebben wij last
van jouw telefoon, dan mag je hem inleveren en krijg je hem in de bus naar huis weer
terug.
Wij wensen jullie heel veel plezier bij het kennismakingskamp in Vierhouten!

