Het is bijna zo ver!
Van 23 t/m 25 september 2020 gaan we met ongeveer 80 leerlingen plus 9 docenten
richting camping Pont de Deulin in de Belgische Ardennen.
Omgeving
De werkweek vindt midden in de prachtige natuur van de Ardennen plaats. We gaan
verblijven op camping Pont de Deulin in Heulin-Hotton. In de nabije omgeving
bevinden zich de terreinen van Buffel Outdoor waar de activiteiten plaatsvinden.
Het programma (23 t/m 25 september)
Gedurende het schoolkamp zullen de leerlingen kennis maken met diverse
onderdelen van de buitensport.






Challengeparcours: Een bushwalk met touwbruggen in en om de
steengroeve.
Meerkampspelen: tegen elkaar strijden in verschillende activiteiten.
Freejump: Vanaf 25 meter via een kabel met een katrol naar beneden suizen.
Kanovaren: Met een zwemvest, helm en peddel een afvaart op rivier de
Ourthe.
Mountainbiketocht: met een MTB een tocht over verharde en onverharde
paden.

Bonte VCH avond
Dit jaar zorgt elke tent voor een mooi optreden of een leuke activiteit tijdens de Bonte
VCH avond. Dit doe je samen met de docent die aan jouw tent gekoppeld is. Denk
aan dansjes, een quiz.. Wees creatief!
Corona maatregelen
Bijgevoegd vindt u de gezondheidsverklaring. Deze moet INGEVULD meegenomen
worden op de dag van vertrek.
Vanwege de huidige COVID-19 maatregelen moeten alle leerlingen en docenten
mondkapjes op in de bus. Deze moet je zelf meenemen.
De dag van vertrek
Op 23 september vertrekken er 2 bussen vanaf school richting de Ardennen. We
verwachten dat je om 8:00 op school bent. Dan worden de tassen gecontroleerd en
ingeladen. Zorg dat je een lunch van thuis meeneemt voor de eerste dag!

Inpaklijst Ardennenreis 2020

Wat nemen we mee?




























Een goed humeur
Identiteitsbewijs
Verzekeringspas
Bord + bestek + beker
Mondkapje
Medicijnen/zonnebrand
Luchtbed
Een slaapzak
Een hoofdkussen
Zaklamp
3 setjes kleding, die vies mogen worden (denk aan: korte broek en warme trui)
Een warme pyjama (het kan erg koud worden)
Sportkleding
Twee paar schoenen
Sokken
Zwemkleding
Badslippers
Regenkleding
Ondergoed
Bidon/waterfles
Lunch voor de eerste dag
Drie normale handdoeken
Een grote handdoek
Toiletartikelen plus toiletpapier
Zakgeld ( ongeveer 10 euro )
Telefoon mag mee! op eigen risico!
Vuilniszak voor natte kleding

Wat mag je niet meenemen?



Alcohol/drugs
Energydrink

Vak College Hillegersberg Trui:
Zoals jullie weten krijgen alle deelnemers een fantastische Ardennenreis hoody!

