Aan de ouders/verzorgers van
de leerlingen van klas 1J, 1K en 1L
Brielle, juli 2018
Betreft: Brugklaskamp
Geachte heer/mevrouw,
Meteen in de eerste week van het nieuwe schooljaar gaan we er een paar dagen
tussenuit. Vanaf woensdag 29 augustus tot en met vrijdag 31 augustus
logeren we in Ellemeet (Zeeland). Tijdens deze dagen gaan de leerlingen nader
kennismaken met de andere leerlingen van het eerste leerjaar en met hun
docenten.
We fietsen per klas naar Ellemeet. Het is dan ook belangrijk dat de fiets van uw
zoon of dochter in orde is. Dit betekent dat de remmen en eventuele
versnellingen goed werken, de banden hard zijn, er een werkende bel en een
goed werkende verlichting op de fiets zit.
Bij deze brief vindt u de paklijst, zodat u weet wat uw kind mee moet nemen.
Mocht u vragen hebben over de organisatie van het brugklaskamp dan kunt u
mailen naar e.ottevanger@maerlant.eu en/of k.ziekman@maerlant.eu. In geval
van nood zijn wij tijdens het brugklaskamp te bereiken op het telefoonnummer:
06 – 30068788/06 – 51646095
Met vriendelijke groeten,
Eva Ottevanger & Karin Ziekman

PAKLIJST
Voor het verblijf nemen jullie de volgende zaken mee:
0 Kleding voor twee dagen (op woensdag ben je al aangekleed)
0 Reservekleding (denk aan extra sokken en schoenen!)
0 Zwembroek / badpak / bikini
0 Regenkleding
0 (Sport)schoenen
0 Slippers (voor douches)
0 Sportkleding
0 Zonnebrand en After-Sun
0 Toiletartikelen:
0 Zeep
0 Tandpasta/tandenborstel
0 Twee handdoeken
0 Washandje
0 Slaapspullen:
0 Slaapzak
0 Hoeslaken + kussensloop
0 Zaklantaarn
0 Pedaalemmerzakken of plastic tasjes (voor je vuile wasgoed)
0 Gezelschapspelletjes/ boeken voor je vrije tijd (naar eigen keuze)
0 Theedoek
De bedoeling is, dat de bagage in een stevige (vuilnis)zak of tas wordt
ingepakt. Dat is makkelijker inpakken in de auto dan in een koffer. Zorg
ook dat de naam en klas hierop staat.
Eerste dag in handbagage:
0 Lunchpakket met hervulbaar flesje (LET OP: je flesje heb je tijdens
het hele kamp nodig, dus niet weggooien!)
0 Schrijfgerei (balpen/potlood/kleurpotloden)
0 Kampboekje (krijg je op school voordat je op kamp gaat)

