Beste ouder(s), verzorger(s) van de brugklassers,
In week 37 (7-11 september) gaan we met de leerlingen op kennismakingskamp.
Een belangrijk doel van deze week is dat de kinderen elkaar beter gaan leren kennen, zodat ze een
hechte groep kunnen gaan vormen. Daarnaast leert de mentor de leerlingen uit zijn of haar
mentorklas op deze manier ook kennen, wat de begeleiding voor de rest van het jaar ten goede zal
komen.
Wij hechten als mentorenteam veel waarde aan deze kennismakingsdagen en we hebben voor het
goede verloop ervan een compleet en mooi programma samengesteld.
De zes brugklassen zijn verdeeld in twee groepen van drie. Hieronder vindt u de verdeling met de
bijbehorende tijden en overige gegevens.
Groep 1
Klas
1HV2
1HV3
1V2

Mentor en
begeleider

Vertrek

Terugkomst

Vrije dag

Vrijdag 11 sept.

LBO, SWE
RBU,IBU
JHE,RSU
DKO

Maandag 7 sept.
per bus om 9.00u
(parkeerplaats
naast school).

Woensdag 9
sept. om +/15.15 uur

Donderdag 10
september

Diataaltoets en bezoek
aan bibliotheek

Groep 2
Klas
Mentor en
begeleider
1HV1
1V1
1V3

WBA,RSU
DPA, MRI
AOE, MRY
DKO

Vertrek

Terugkomst

Vrije dag

Maandag 7 sept.

Woensdag 9 sept.
per bus om 9.00u
(parkeerplaats
naast school).

Vrijdag 11 sept.
om +/- 15.15 uur

Dinsdag 8
september

Diataaltoets en
bibliotheekbezoek

De begeleiders
Lotte van den Broek (LBO)
Diego van Parreren (DPA)
Raymond Buskop (RBU)
Ingeborg van der Burg (IBU)
Jasper van der Hoek (JHE)
René Suijker (RSU)
Willemijn van Bakel (WBA)
Anwar Oedairadjsingh (AOE)
Maarten Rijnders (MRI)
Marianne Ruygrok (MRY)
Dick Koene (DKO)

mentor 1HV2, docent LO
mentor 1V1, docent aardrijkskunde
mentor 1HV3, docent mens & natuur
zorgcoördinator
mentor 1V2, docent geschiedenis
teamleider OOP
mentor 1HV1, docent drama
mentor 1V3, docent Engels
docent geschiedenis
docent wiskunde
teamleider, in noodgevallen te bellen: 06 3427 3547

Adres kampeerboerderij
D’n Hazelaar
Postelseweg 173
5521 RD Eersel
Website: www.denhazelaar.nl
Maaltijden
Voor de eerste dag dienen de leerlingen een lunchpakketje mee te nemen. De overige
maaltijden worden verzorgd (deels door de leerlingen zelf!).
De paklijst

















voldoende kleding (voor warme en koude dagen)
goede loopschoenen
toiletspullen
handdoeken voor douchen en na het zewemmen
slaapzak
onderlaken
een kussen
zwemspullen
schrijfgerei
een spelletje of leesboek
regenpak
zaklamp
eventueel een zonnebril/hoedje
zonnebrandcrème
theedoek
materiaal voor de modeshow tijdens de bonte avond (muziek op cd)

Mobiele telefoons, geluidsdragers, spelcomputers e.d.
De kinderen mogen gerust hun mobiele telefoon meenemen, maar we vinden het niet prettig als we
ze overdag zien bellen of sms’en. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld mp3-spelers en computergames.
Ze mogen die alleen in de slaapvertrekken gebruiken. De school is niet aansprakelijk voor schade aan
of verlies van persoonlijke eigendommen.
Energiedrank en snoep
Wilt u geen energiedrank en niet te veel snoep meegeven? Onze ervaring is dat leerlingen ook
zonder deze pepmiddelen druk genoeg zijn. Wij hebben ook snoep en ander lekkers bij ons.
Vragen?
Als er nog vragen zijn, kunt u die stellen via de e-mail:
Willemijn van Bakel
wba@wolfert.nl
Lotte van den Broek lbo@wolfert.nl
Raymond Buskop
rbu@wolfert.nl
Diego van Parreren
dpa@wolfert.nl
Jasper van der Hoek jhe@wolfert.nl
Anwar Oedairadjsingh aoe@wolfert.nl

Met vriendelijke groet namens alle begeleiders,
de brugklasmentoren

