Oostmolenweg 79
4481 PM Kloetinge
tel: 0113 267900
e-mail: info@odyzee.nl

Kloetinge, 12 april 2018
Betreft: schoolkamp 2018, VSO bovenbouw

Beste ouders/ verzorgers,
Van dinsdag 5 juni tot en met donderdag 7 juni gaan we met VSO 3/4, 3H, 3T, 4T en
4T/H weer op schoolkamp naar de Belgische Ardennen.
De organisatie ter plaatse is wederom in handen van een zeer enthousiast team van
Zelan Outdoor.
Het belooft dus weer een actief, educatief en gezellig kamp te worden.
Kosten: € 160,00 op rekeningnummer NL29RABO34.60.723.8233 t.n.v. Odyzee
Kloetinge onder vermelding van de naam van uw zoon/dochter en de klas.
De betaling moet uiterlijk op onze rekening staan op 28 mei 2018.
Locatie: België: Wiesme, kamphuis Le Laiterie(omgeving Lesse)
Planning:
Op dinsdag 5 juni om 9.00 uur vertrekken we vanuit school. Iedereen kan dus op de
normale tijd naar school komen. Neem een lunchpakketje mee voor de eerste dag.
Rond 12.30 uur worden we ontvangen door de organisatie en om 14:00 uur zal het
activiteitenprogramma starten.
Op donderdag 7 juni om ongeveer 16.30 uur komen we aan op het OdyZee College,
waarna de leerlingen naar huis gaan.
Let op dat u er rekening mee houdt dat u zelf uw zoon/dochter moet ophalen.
Voor alle verdere informatie, het programma, de activiteiten en checklist verwijzen wij
naar het kampboekje, dat binnenkort met alle leerlingen meegegeven zal worden.
U zal daarvan ook de mailversie toegezonden krijgen.
Noodgevallen: Eerst bellen naar het telefoonnummer van onze school: 0113-267900
Vanaf hier wordt er contact gezocht met het kamp.
Indien er een noodgeval is in de avonduren kunt u bellen met: 06-24400646
N.b. Elke deelnemer moet in het bezit zijn van een geldig paspoort of ID-kaart.
Wie gaan er in ieder geval als begeleider mee:

Hans Grochla, Andy de la Combe, Marcel Janse, Robert van Dam en Rob Dietvorst.
Dit wordt eventueel nog aangevuld met extra docenten en stagiaires.
Voorwaarden:
Om alles in goede banen te kunnen leiden, vinden wij het als school belangrijk om
vooraf gestelde regels op te stellen.
- De leerlingen dienen zich te houden aan de schoolregels en de regels die de
organisatie hun oplegt.
- De docenten zijn te aller tijde een luisterend oor voor de leerlingen en zullen
oplossingsgericht meedenken.
- Wanneer een leerling zich herhaaldelijk niet aan de regels houdt en
buitensporig gedrag vertoont, zijn wij als school genoodzaakt uw kind van het
kamp te verwijderen. Vervoer hiervoor wordt door ouders geregeld.
- We zijn met zijn allen, zowel leerlingen als docenten, verantwoordelijk voor de
positieve sfeer op het kamp.
- Alcohol en drugs zijn niet toegestaan.
In de hoop u voldoende geïnformeerd te hebben groeten wij u vriendelijk,
Namens de kampcommissie van de VSO bovenbouw,
Rob Dietvorst

……………………………………………………………………………………………………
Antwoordformulier:
Indien u akkoord gaat met de deelname van uw kind aan deze kampactiviteit en de
gestelde voorwaarden, vragen wij u om dit strookje in te leveren bij de mentor van uw
kind voor vrijdag 20 april.
Naam deelnemer:…………………………………………………………………………..
Klas:………………………………………………………………………………………….
Handtekening:

