
 

 

 
 
 

 

 

Aan alle leerlingen van V1 en hun ouder(s)/verzorger(s) 

 

 

 

Eindhoven, 29 augustus 2022 

Onderwerp: introductiekamp V1  

 

  

Beste leerling en beste ouder(s) / verzorger(s),  
  

Het is de traditie dat de eerstejaars leerlingen enkele dagen op kamp gaan. De bedoeling hiervan 

is, dat de leerlingen elkaar en de docenten op een andere manier leren kennen, om zo een 
prettiger klassenklimaat te creëren. Dit jaar gaan wij van maandag 12 tot en met woensdag 13 
september naar:   
  

      Groepsaccommodatie de Hoof  

      De Hoof 18  

5712 LM  Someren  

  

Programma:  

  

Maandag 12 september: zorg dat je goede loopschoenen aan hebt en neem een lunchpakket 
mee.  
  

Graag aanwezig zijn op de onderstaande tijden:   
V1a: 08.30 uur bagage afgeven en dan melden bij de mentor in het atrium.   
V1b: 08.45 uur bagage afgeven en dan melden bij de mentor in het atrium.   

V1c: 09.00 uur bagage afgeven en dan melden bij de mentor in het atrium.   

V1d: 09.15 uur bagage afgeven en dan melden bij de mentor in het atrium.  
V1e: 09.30 uur bagage afgeven en dan melden bij de mentor in het atrium.  
 

Dinsdag 13 september: een dag met veel plezier en een avond met lekkere muziek! 

Woensdag 14 september: je bent rond 11.00 uur terug op school.  
 
Meenemen 
Beddengoed : kussensloop, hoeslaken en een slaapzak (een kussen is niet nodig). 
Toiletartikelen   : ondergoed, kam, washandje, handdoeken, pyjama, muggenspray,    

                         tandenborstel, tandpasta en zeep. 
Reservekleding : bovenkleding, warme trui, extra sokken, laarzen, regenkleding, gym en/of  

  voetbalschoenen. 
Zakgeld : maximaal € 3,00 kleingeld.  
Schoolspullen : etui met inhoud. Eventueel een zaklamp en een mobiel. 
Bezoek huisarts: identiteitskaart (indien een bezoek aan de huisarts nodig is). 
 

Mocht u heel dringend vanwege calamiteiten de kampleiding willen spreken, neem dan contact op 
via nummer 0641323170. 
 
Aan het begin van het schoolkamp worden de mobiele telefoons per klas in een veilige bak 
gestopt. Tijdens het kamp zijn er momenten dat deze aan de leerlingen worden gegeven zodat zij 
even tijd kunnen doorbrengen op hun telefoon.  

 
Zorg ervoor dat alle eigendommen zijn voorzien van je naam.  
Iedere leerling is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen spullen. 
Je mag slechts 2 stuks bagage meenemen: 1 voor je slaapzak en 1 voor de rest! 
 
Leerlingen afzetten op school 
We vragen alle ouder(s)/verzorger(s) om de leerlingen af te zetten middels het KISS & RIDE 

principe aan de Laboratoriumstraat net voor de ingang van de fietsenkelder van school.   
Let daarbij op de tijd dat de leerling aanwezig moet zijn. Door middel van spreiding proberen we 



 

de verkeersituatie veilig te houden. U parkeert de auto aan de zijkant en u haalt daar de bagage 
uit de auto. De leerling wordt daarna verzocht naar het atrium te gaan.  
 

Hulp gevraagd  

Voor het vervoer van de leerlingen hebben wij meerdere auto’s nodig. We kunnen uw hulp 
gebruiken op zowel de maandag als de woensdag. Op maandag 12 september vertrekken de 
leerlingen vanaf school naar de startlocatie van de wandeltocht. Op woensdag 14 september 
zoeken we ouder(s)/verzorger(s) die de leerlingen vanaf het kampadres in Someren naar school 
brengen. U hoeft op beide dagen geen bagage te vervoeren in uw auto. U kunt zich bij dezen 
aanmelden door middel van het klikken op deze link. 

 
 
 
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u deze stellen door een mail te sturen naar 

Wies van Limpt (w.van.limpt@sintlucas.nl). 

 
Met vriendelijke groet,  
  

  

Nellemie Schalken, Arjan Tielemans en Rolf Janssen 
Onderwijsmanagers vmbo 
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