Rotterdam, 16 september 2021
Betreft: Informatie kamp Ommen mei 2021
Geachte ouder(s)/ verzorger(s),
Tijdens het maken van het schoolplan 2021-2022 hebben we een kamp in Ommen in de agenda
gezet voor de klas 1 leerlingen. Dit kamp staat gepland van 23 t/m 26 mei 2022.
Vanaf dit schooljaar zijn de schoolreisactiviteiten een verplicht onderdeel. Dit betekent dat wij met
alle 1e klas leerlingen Ommen gaan bezoeken. We hebben een vol programma klaar staan die
aansluit bij de belevingswereld van de leerlingen. We gaan voornamelijk werken aan de
groepsvorming.
Aan de reis zitten wel kosten verbonden. De kosten van de reis liggen op 220 euro. Hierin zitten de
busreis, de overnachtingen, alle maaltijden en alle activiteiten bij. School is zich ervan bewust dat dit
best een behoorlijk bedrag is. Daarom heeft school besloten om 40 euro van de kosten op zich te
nemen en zo de reis aan kan bieden voor 180 euro.
Wij hopen hiermee de drempel aanzienlijk te hebben verlaagd. Daarnaast kunt u ook met school
afspraken maken wanneer u dit kamp in termijnen zou willen betalen.
U begrijpt dat wij heel graag deze kampervaring willen uitvoeren. Dit kan alleen wanneer wij voor
alle leerlingen een betaling hebben ontvangen. Dit zou dus helaas kunnen beteken dat de reis
uiteindelijk niet door kan gaan. In dit geval krijgt u natuurlijk uw betaling teruggestort.
Wij vragen u dan ook vriendelijk om uw mailbox(spam) in de gaten te houden. Hierin krijgt u,
afhankelijk van de betalingstermijn, een nota binnen die zal moeten worden overgemaakt. Wij
vragen u vriendelijk om de gevraagde betalingen te voldoen.
Op het volgende blad vindt u een overzicht hoe de dagen van het kamp in Ommen eruit zullen zien.
Daaronder hebben wij een antwoordstrook bijgevoegd. Wilt u zo vriendelijk zijn om deze af te
knippen en het strookje aan uw zoon/dochter mee te geven? Deze moet worden ingeleverd vóór 28
september 2021 bij de coach.
Wij hopen dat het een onvergetelijk kamp gaat worden en dat iedereen nog lang terug zal denken
aan Ommen!
Wij hopen u alvast voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groeten,
Werkgroep Kampen & Reizen

Programma Ommen 2021-2022
Maandag 23 mei 2022
We vertrekken ongeveer om 9:00 met de bus vanaf school naar Ommen. Er is een toilet aanwezig in
de bus.
Het is de bedoeling dat leerlingen genoeg eten en drinken meenemen voor deze ochtend.
Eenmaal aangekomen leggen de leerlingen de spullen in de tent en gaat de eerste activiteit
plaatsvinden. De klassen doen met hun eigen klas de activiteit. Dit betekent dat de activiteiten per
dag verschillen per klas.
In de avond maken de leerlingen zélf het avond eten klaar voor de hele groep.
De volgende activiteiten zullen plaatsvinden:
-

Kanotocht
Highrope parcours
Water en vuur spel
Meerkamp
Teambuilding

Dinsdag 24 mei 2022
In de ochtend maken de leerlingen met ontbijtdienst het ontbijt klaar. Ook wordt er een
lunchpakketje gemaakt voor in de middag. Na het ontbijt worden de klassen over de hierboven
genoemde activiteiten verdeelt. ’s Avonds zullen we afsluiten met een gezamenlijke barbecue.
Woensdag 25 mei 2022
We starten na het ontbijt met het inpakken van de spullen. Tijdens het ontbijt maken we voor de
laatste keer een eigen lunchpakketje. De leerlingen zullen de activiteiten gaan doen die zij nog niet
gedaan hebben.
Vervolgens gaan wij rond 14.00 uur weer richting Rotterdam en verwachten wij rond 17.00 uur terug
te zijn op het Vak College Hillegersberg.
Antwoordstrookje
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ja, mijn zoon/dochter _______________________ uit klas _______ gaat mee op kamp naar Ommen.
Wij (omcirkelen wat voor u van toepassing is) willen gebruik maken van de volgende
betalingstermijn:
Optie 1: in één keer €180,Te voldoen in april 2022
Optie 2: In drie keer €60,Te voldoen in november/februari/april
Antwoordstrookje
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nee, mijn zoon/dochter _______________________ uit klas _______ gaat niet mee op kamp naar
Ommen.

