
 
 

Informatie introductieweek eerstejaars studenten RV, VA en MM 
 

Het is bijna zover, jij wordt een echte Sint! Op maandag 29 augustus begint jouw studentenleven. Wij 
verwachten je die dag tussen 8:30 en 9:00 uur op SintLucas Boxtel voor een introductiedag op school. 
Je maakt deze dag kennis elkaar en de school. Breng voor deze dag ook je laptop en de brief met je 
SintLucas email + wachtwoord mee. De lunch deze dag wordt verzorgd, je hoeft dus niets mee te 
nemen. Deze dag ben je rond 15:00 uur klaar.  
  
Aangezien bij een nieuwe studie een introductie hoort, nemen wij jou mee op kamp “a survival at 
SintLucas paradise”. Op dinsdag 30 augustus tussen 8.30 en 9.00 uur check je in bij Sporthal De 
Braken (De braken 1A, 5282 JJ Boxtel) en op woensdag 31 augustus wordt er om 14.00 uur weer 
uitgecheckt. Je kunt je dan op laten brengen/ophalen, of je gaat te voet naar het station (17 
minuten) en met de trein naar huis. Als er vanwege coronamaatregelen wijzigingen zijn in het kamp-
programma, dan laten we jullie dat op maandag 29 augustus weten. 
  
Vanwege verkeersdrukte zijn er twee locaties waar de studenten op opgehaald kunnen worden:   
1) Klassen van RV (Ruimtelijk Vormgeven) A t/m L > ODC terrein (Platanenlaan 1, Boxtel).   
2) Klassen van MM (Media & Evenementenmanagement) A, B  en V&A (Vormgeven en Ambacht) A 
t/m C kunnen worden opgehaald bij Sporthal de Braken (De Braken 1A, 5282 JJ Boxtel).   
Let op: de parkeerplaats bij sporthal De Braken (én de toegangsweg) is niet groot genoeg voor 200 
auto’s. Wij adviseren om de auto iets verder weg te parkeren en te voet naar sporthal De Braken te 
komen, zodat we allen veilig het terrein kunnen verlaten.   
  
Naast een goed humeur neem je ook een slaapzak en andere slaapspullen mee, de inpaklijst vind je 
in de bijlage van deze brief. Zorg ervoor dat je niet té veel meeneemt, want je moet het zelf kunnen 
dragen. Denk ook aan een lunchpakketje voor dinsdagmiddag voor jezelf: enigszins waterdicht 
verpakt, zoals in een broodtrommel of afsluitbare boterhamzak. Denk ook aan een flesje water! 
Hydrateren kun je leren ;-) We willen nog niet alles verklappen, maar wat je op deze dagen kunt 
verwachten is een gezellig kamp vol met verschillende activiteiten en workshops, gezellig avondeten 
(ook vegetarisch) en een leuke afsluiting. 
  
Mochten er vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van deze brief, of wil je bijzonderheden 
doorgeven (zoals medicijnen, allergieën), dan kun je vanaf 24 augustus contact opnemen met de 
volgende personen:  

• Ruimtelijk Vormgeven à Ben Coenen: b.coenen@sintlucas.nl  
• Vormgeven & Ambacht à Bianca Mandigers: b.mandigers@sintlucas.nl   

• Media & Evenementenmanagement à Craig Thornber: c.thornber@sintlucas.nl  
 
Voor noodgevallen tijdens het kamp kunnen ouders/verzorgers telefonisch contact opnemen met:   
Ben Coenen (RV) telefoon: 06 - 51 39 41 60  
Bianca Mandigers (V&A) telefoon: 06 - 81 73 79 37  
Craig Thornber (MM) telefoon: 06 - 14 83 92 55  
  
We wensen jullie een fijne vakantie en we zien jullie graag op maandag 29 augustus terug op school 
en op dinsdag 30 augustus bij sporthal De Braken.  
  
Met vriendelijke groet,  
  
Docenten van het oriëntatiejaar RV, MM en V&A.   
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Inpaklijst:  
  

• Een label met je naam en klas voor aan je tas of rugzak  
• Bord, beker, kommetje en bestek (met daarop ook je naam en klas)  
• Een waterfles  
• Lunchpakketje voor dinsdag 
• Slaapmatje of luchtbed (denk dan aan een pomp)  
• Slaapzak  
• Kussen en knuffel  
• Kleding die tegen een stootje kan en nat mag worden + reservekleding  
• Sportkleding, sportschoenen  
• Toiletspullen   
• Stevige schoenen (in ieder geval schoenen waar je goed mee kunt wandelen)  
• Badslippers  
• Regenkleding (houd het weerbericht even in de gaten)  
• Zonnebrandcrème  
• Zaklamp  
• Handdoek  
• Theedoek   
• Vuilniszak  
• Zwemkleding   
• Goed gevulde etui (denk aan potloden, gum, kleurenstiften)  
• Eventueel een boek of tijdschrift  
• Een gezelschapsspel of eventueel iets van een sportspel, zoals een voetbal of 
badminton-set  
• Mocht je naast de maaltijden die wij aanbieden, nog iets extra’s willen eten of 
drinken dan kun je daar wat (klein)geld voor meebrengen (er is een kleine kantine aanwezig) 
of zelf wat meebrengen.   
• Heb je toevallig een triangel, blokfluit, gitaar etc. aarzel dan niet om deze mee te 
nemen ☺ 

  
  
Wat je niet meeneemt:  
  

• Kostbare spullen  
• Alcohol en/of andere (soft)drugs; er is een zerotolerancebeleid  

 


