
 
 

Informatiebrief 2 Ardennen 2015 

Bergschenhoek, 24 augustus 2015 

Beste leerlingen en ouders van klas 2, 

Voor de vakantie was in de eerste informatiebrief over de Ardennen aangekondigd dat er nog een 

tweede brief zou volgen met daarin informatie over de reistijden en de begeleiding. In deze brief 

zullen jullie deze informatie aantreffen. 

Reisinformatie 
We vertrekken op maandagochtend 7 september om 7.30 uur. Zorg ervoor dat je ruim op tijd bent 

(half uur van te voren) en meld je ’s morgens bij je mentor, zodat die je aanwezigheid kan noteren. 

Lever dan ook je paspoort/ID kaart en je zorgverzekeringspas in bij je mentor, zodat wij die veilig 

kunnen bewaren. Op donderdag 10 september zijn we rond 19.00 uur terug. De exacte tijd is echter 

moeilijk te voorspellen vanwege files etc. We vermelden, zodra dit bekend is, de verwachte 

aankomsttijd op de website van de school.  

De paklijst hebben jullie al gehad, maar toch nog enkele tips: 
- Jullie zullen regelmatig flinke stukken moeten lopen. Goede loopschoenen zijn dus zeer aan 

te bevelen. Neem ook 1 paar reserveschoenen mee. 

- Jullie kunnen nat en vies worden. Neem dus niet je mooiste kleren / schoenen mee. 

Minimaal 1 paar schoenen zal echt vies en nat worden tijdens de activiteiten. 

- Alle kostbaarheden gaan mee op eigen risico. Wij raden jullie aan om telefoons, sieraden 

enz. thuis te laten. Als je toch een telefoon meeneemt, zet dan in ieder geval alle 

verbindingen met internet uit. Mobiel internetten in het buitenland is namelijk erg duur. 

- Voor de bivakkers is een matje nodig. Neem hierbij een “normaal” matje mee en geen 

tweepersoons luchtbed. Dan past het namelijk niet in de tenten. Het is ook verstandig om 

een isolatiematje mee te nemen tegen de optrekkende kou. 

- In de Ardennen kan het in september al behoorlijk koud worden, zeker ’s nachts. Neem dus 

ook warme kleding mee. 

- Bij de Super Challenge moet je al je bagage zelf dragen, ook je slaapzak en je matje. Een 

goede trekkersrugzak is dus noodzakelijk en probeer het gewicht van je bagage zo laag 

mogelijk te houden. Om er zeker van te zijn dat iedereen die meegaat met de Super 

Challenge een goede rugzak heeft houden we een rugzakkenschouw. Jullie moeten dan met 

je rugzak naar school komen om die te laten zien. Over de datum van deze schouw worden 

jullie per e-mail geïnformeerd.  

- Het is handig om wat zakgeld mee te nemen. Zowel op de heen- als de terugreis zal de bus 

een keer stoppen (op de terugreis waarschijnlijk bij een McDonald’s). Ook kan je soms iets 

kopen bij de reisorganisatie RHM Buitensport (blikjes, snoep etc.) 

- We reizen met 2 of 3 touringcars. Er zal duidelijk worden aangegeven welke bus voor welk 

kamp bedoeld is (Accommodatie, Bivak-Extreem, Super Challenge). Let erop dat je bagage in 

de juiste bus gaat en dat je zelf in de goede stapt. Wij verzoeken jullie om de bagage in 

weekendtassen te doen en niet in koffers. Dit in verband met de bagageruimte in de bus. Wij 

verzoeken jullie ook om niet overbodig veel spullen mee te nemen, de bagageruimte is 

beperkt. 



 
 
Kanovaren  
De plaats waar we kanovaren ligt vrij ver van de plaatsen waar we overnachten. Daarom kanoën we 
op de heenweg en de terugweg, zodat we gebruik kunnen maken van de bus.  
 
De groepen die op de heenweg kanoën moeten in hun handbagage een handdoek + droge kleren op 
de heenreis meenemen (en idem voor de terugreis). De bagageluiken van de bus gaan bij het 
kanovaren niet open, zorg dat deze spullen boven in de bus liggen. 
 
Teken 
Tijdens de Ardennenreis komen we veel in de bossen. Daarom kan het voorkomen dat iemand een 
teek krijgt. Tijdens de informatieavond zullen wij kort vertellen wat een teek is en ook in de 
mentorlessen zal dit verteld worden. Van belang is dat iedereen bij thuiskomst goed gecontroleerd 
wordt op teken. Als er tijdens de Ardennenreis een teek wordt geconstateerd, dan verwijderen wij 
die en noteren wij op welke plek van het lichaam de teek zat en op welke dag die verwijderd is. Deze 
informatie geven wij door aan de ouders na thuiskomst. 
 
Begeleiding 
Alle groepen worden de hele reis begeleid door een docent. Naast de docent heeft iedere groep een 
vaste instructeur van het buitensportbedrijf RHM Buitensport. 
Alleen bij noodgevallen is bereikbaar: de heer Wind, 06-41693060. 
 
Formulier reisinformatie, gegevens en bijzonderheden 
Bij deze brief ontvangen jullie ook een formulier reisinformatie, gegevens en bijzonderheden. Wij 
verzoeken jullie dit formulier in te vullen en uiterlijk op donderdag 27 augustus weer in te leveren bij 
de mentor. Dan zorgen wij ervoor dat met alle dieetwensen en andere bijzonderheden rekening 
gehouden wordt. 
 
Informatieavond 
Op 31 augustus organiseren wij een informatieavond voor de ouders van klas 2. Het eerste deel van 
de avond zal over de Ardennen gaan. Wij zullen u dan informeren over onder andere de locatie, de 
slaapplekken en het programma. 
Deze informatieavond begint om 19.30 uur. Na afloop van het plenaire deel over de Ardennen volgt 
een kennismakingsmoment met de mentor. Deze avond is bedoeld voor alleen de ouders. De 
leerlingen krijgen de informatie tijdens de mentorlessen. 
 
Wij hopen jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Indien er nog vragen of 
onduidelijkheden zijn kan er gerust contact opgenomen worden met ons of met de mentor. Onze 
e-mailadressen zijn rbr@wolfert.nl en obo@wolfert.nl. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Richard Bernhart 
Olle de Bos 
Organisatie van de Ardennenreis 
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