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INTRODUCTIEKAMP VMBO T4 

 

 

 

Datum: 20 juli 2021  |  Kenmerk: mentoren T4  |  Onderwerp: Introductiekamp T4 

 

 

 

Beste leerlingen, geachte ouder(s)/verzorger(s), 

 

In het kader van de introductieweek gaan de leerlingen van 4 Vmbo-t+ op woensdag 8 en donderdag 9 

september op kamp. 

 

PROGRAMMA 

 

Woensdag 8 september 

08.00 - 09.00  Bagage afgifte school (LOR) 

09.15  Leerlingen aanwezig op school. Melden bij de Mentor. 

 Vertrek per fiets naar Eci voor CKV programma 

10.00 - 11.00  Workshopronde 1 

11.00 - 12.00  Workshopronde 2 

12.00 - 12.30  Lunchpauze (zelf meenemen). Het is niet toegestaan om tijdens de pauze de stad in 

te gaan. 

12.30 - 13.30  Workshopronde 3 

13.30 - 14.30  Workshopronde 4 

14.45  Vertrek per fiets met gehele groep richting Baarlo (20 km). 

16.00  Verwachte aankomst locatie Baarlo 

16.00  Inrichten slaapplaats/ chillen 

18.00 - 19.00  Eten 

19.30  Avondprogramma 

 

Donderdag 9 september 

08.30  Opstaan, bagage inpakken 

09.00  Ontbijt 

09.30 - 10.00  Opruimen 

10.00 - 12.00  Bootcamp 

12.00 - 13.00  Lunch 

13.00  Per fiets naar Broekhin 

14.15  Aankomst op Broekhin 

14.00 - 15.00  Ophalen bagage LOR 
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Het is wenselijk om uw zoon/dochter voor woensdag een lunchpakket mee te geven en wat lekkers voor de 

avond. Uw zoon/dochter is via school op beide dagen verzekerd. 

Op woensdag behoren de workshops bij het PTA programma van CKV.  

 

Indien er leerlingen niet aanwezig zijn, zullen deze leerlingen de activiteiten op een ander moment moeten 

inhalen. Leerlingen die leerjaar 4 doubleren zullen gewoon deel moeten nemen aan het programma. 

 

De lijst van spullen die nodig zijn om mee te nemen zijn aan het einde van deze brief vermeld. 

Het schoolreglement blijft tijdens de gehele excursie van kracht.Wij hopen op een tweetal leuke en leerzame 

dagen. 

 

Namens de mentoren T4, 

Dhr. Bicker 

Mevr. Tulen 

Mevr. Peulen 

Mevr. Bonné 

Mevr. Jacobs 

 

Paklijst; wat nemen de leerlingen mee 

●  oude sportieve kleding en schoenen (bootcamp) 

●  regenkleding (indien nodig) 

●  vuilniszak (2) 

●  toiletspullen/ handdoek 

●  zaklamp 

●  spellen (kaartspellen etc) 

●  fiets (die in orde is) 

●  slaapspullen (slaapzak, luchtbed/matje, pomp) 

●  bord, beker, bestek, theedoek 

●  lunch eerste dag, lekkers voor ’s avonds 

●  warme kleding voor ’s avonds 

●  pen/papier 

●  zorg dat alles voorzien is van je naam 


