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Beste “Bruggers”, 
 

Voor jullie ligt het kampboekje, waarin je allerlei informatie kunt vinden over het brugklaskamp in Groesbeek.  
We gaan drie dagen op stap met jouw eigen klas en de andere brugklassen. Er gaan ook docenten en bovenbouwleerlingen

mee.  
Je hebt inmiddels een aantal schooldagen achter de rug en je zult je weg in het gebouw nu wel weten. Ook heb je een eerste

indruk van je leraren en klasgenoten,  maar dat is natuurlijk niet genoeg! 
 

Juist in de brugklas is het belangrijk dat er een goede sfeer is en niet alleen in jouw klas, maar natuurlijk ook op school. Je komt
dan graag naar het OBC en je vindt huiswerk maken en leren veel minder vervelend. 

 
Wil jij je in de klas op je gemak voelen, dan moet je in de eerste plaats iedereen kennen. Daarmee bedoelen we niet dat je weet

hoe iedereen heet, want dan ken je alleen maar een naam. Iemand leer je pas écht kennen als je een tijdje met hem of haar
optrekt, als je ziet hoe diegene buiten school is. Dan merk je bijvoorbeeld dat die net zoals jij, ook sterke en minder sterke

kanten heeft, dat die nachts misschien snurkt, of 's ochtends een ochtendhumeur heeft, of overdag vaak moet giechelen, of heel
druk is, enzovoort.  

 
Op het kamp laten we je zoveel mogelijk dingen met je klasgenoten sámen doen en niet alleen met leerlingen uit je klas, maar

ook met andere brugklassers, zodat je iedereen goed leert kennen.  
 

 Wij hebben er zin in en hopen dat jij na afloop zult zeggen: 
Dit kamp was heel gezellig, veel gelachen, weinig geslapen en elkaar goed leren kennen. En die leraren? Ach, die vallen best

wel mee … 
 



mee op de fiets:mee op de fiets:

Kamp activiteitenKamp activiteiten VerdelingVerdeling

Fietsen

Bosspellen

Bonte avond

Museum

Lasergamen

Zwemmen

Zwemspullen

Drinken

Lunchpakket

Regenkleding(bij
slecht weer)

26 tot 28 september
Klassen: H1B, MH1C, M1E, M1G

28 tot 30 september
Klassen: H1A, MH1D, M1F

 Kennismaking

Sport

Bioscoop

Bingo



AccommodatieAccommodatie
Adres: Wylerbaan 2b, 6561 KR Groesbeek



Het spreekt voor zich, dat iedereen gezond, smakelijk en voldoende eten krijgt.
Dit wordt door het kampteam zelf klaargemaakt. Mochten er kinderen met een speciaal dieet zijn, of als er kinderen vegetarisch
eten dan houden we daar rekening mee. U moet dit dan wel aangeven op het formulier wat uw kind heeft meegekregen van de

mentor. Van de kinderen wordt medewerking gevraagd bij het tafeldekken, afruimen, afwassen en het schoonhouden van de ruimtes.

MaaltijdenMaaltijden



VERZAMELEN

Wij zullen dit jaar met de fiets vertrekken. Vertrekdatum is 26 september(1e groep) en 28 september( 2e groep) ‘s morgens om 11.30
uur. We verzamelen om 11.00 uur met bagage bij ons schoolgebouw.

Adres: Bussel 2-4, 6662VX Elst

De bagage hoef je niet op je fiets mee te nemen, maar moet je wel meenemen naar het vertrekpunt. We willen op tijd vertrekken,
kom dus niet op het laatste moment. De fietstocht zal ongeveer 2 uur duren. Tussendoor stoppen we bij het zwembad, dus belangrijk

dat je zwemspullen meeneemt op de fiets. Na de zwemactiviteit fietsen we door naar de accommodatie. 



 
 

-handdoeken en washandjes
-Kussenhoes

- kam, zeep, tandenborstel, tandpasta
- nachtkleding
- ondergoed

- sokken
- vrijetijdskleding

- sportkleding
- zwemkleding(op de fiets)
- dikke trui voor ‘s avonds

- plastic zak voor vuile/natte kleding
-regenkleding

-drinkfles
- klein opvouwbaar plastic rugzakje

-zonnebrand
-medicatie

Wat je mee mag nemen:
- een spelletje
- een zaklamp

 
Wat neem je niet mee:

- mobiele telefoon
-muziekbox

- energiedrank
- snoepen/drinken is niet toegestaan op 

  de slaapkamers. 

PaklijstPaklijst BELANRIJK meenemen op de fiets:
-lunchpakket
-regenkleding

-   zwemkleding
-Handdoek

Zet op alle spullen je naam! Ook op de koffer of rugzak!

Er mogen geen mobiele telefoons meegenomen worden. 
In dringende gevallen zijn wij te bereiken via de

telefoonnummers die verderop in het boekje staan. 



TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID   
     Overdag: administratie van het OBC 

0481 - 366555 
                    

  Schoolkamp is te bereiken via de teamleider:
        Dhr. Van der Ree 0619675709 

Alleen bij dringende gevallen.
 

Mochten er toch nog vragen zijn,  neemt u dan per mail contact op met de mentoren.
Wij zijn blij met het vertrouwen dat wij hebben gekregen. Zorg dragen voor de kinderen vraagt een grote

verantwoordelijkheid. Wij zullen ons uiterste best doen, dit vertrouwen waar te maken en voor de leerlingen een grandioos
kamp te realiseren. We hopen dat ze met vreugde en plezier aan dit kamp zullen terugdenken.

 
Met vriendelijke groeten, 

 
De Brugklasmentoren.

CommunicatieCommunicatie


