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Samen gaan we op weg naar het eindexamen om je diploma
te halen. Daarbij kun je veel steun hebben aan je klasgenoten
en je docenten. Het is dus belangrijk dat je ze leert kennen.
Deze werkweek is een prima gelegenheid om aan elkaar te
wennen. Maak het samen gezellig. Help waar mogelijk elkaar.
Je hebt elkaar in de komende tijd, de komende jaren misschien hard nodig. In mooie, maar misschien ook juist wel in
wat moeilijker tijden.
In de Belgische Ardennen, op ca. 20 km vanaf Centre Parcs
Vielsalm waar wij overnachten, worden outdoor activiteiten
vanaf het bungalowpark Domaine Long Pre georganiseerd.
Op dit park is een challenge parcours met touwbruggen en
een spectaculaire tokkelbaan. Er is een locatie voor vlotbouwen, vlotvaren en boogschieten. Wij gaan wij samenwerkingsopdrachtjes doen en een GPS tocht beleven.
Centre parcs ligt aan de rand van Vielsalm. Op dit park
hebben we de beschikking over comfort bungalows.
Laten we er samen een fijne en gezellige tijd van maken!!

Mentoren en docenten van
College de Brink

Ardennenkampregels
Waar moet je goed op letten?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.

Het gebruik van alcohol, energiedrank en drugs is niet toegestaan.
Zorg ervoor dat het om je bungalow geen puinhoop wordt en hinder je
buren en andere gasten niet.
De begintijd van alle onderdelen wordt steeds duidelijk verteld,
zorg ervoor dat je op tijd aanwezig bent bij alle activiteiten.
Elke dag ben je ‘s avonds om 22:30 uur in je eigen huisje.
De deuren van het huisje zijn na 22:30 uur gesloten, de sleutel lever je
in bij de begeleider van je huisje.
Op het terrein moet je rustig zijn tussen 22:00 en 08:00 uur.
Er wordt absoluut niet gerookt in de huisjes!
Je mag het parkterrein niet af.
Je blijft in je huisje tot het aangegeven tijdstip.
Zorg zelf voor een wekker of laat één van je medeleerlingen je wekken.
We hebben het recht om je bagage te doorzoeken als wij denken dat
daar aanleiding voor is.
Het meenemen van waardevolle spullen zoals elektronische apparatuur, MP3 speler, telefoon, etc. is geheel voor eigen risico. Wij raden
het ten zeerste af deze mee te nemen en dragen op geen enkele wijze
verantwoordelijkheid voor vermissingen of schade aan persoonlijke 		
eigendommen.
Het gebruik van mobiele boxen is niet toegestaan.
Op de dag van vertrek geef je aan je mentor €10,- borg.
Dit krijg je in de week na het kamp van je mentor terug.

Paklijst

Paspoort of ID kaart
Stevige (sport)schoenen, liefst oude die vies mogen worden.
3 x sportieve kleding die nat en vies mag worden
Toiletartikelen
Klein rugzakje voor de laatste dag
Regenkleding, afhankelijk van weersomstandigheden
Droge reserve kleding en droge reserve schoenen (2x)
Neem meerdere setjes mee want er is grote kans dat je nat en vies wordt
Plastic zak voor natte spullen
Handdoeken
Zwemkleding
Spellen en kaarten
Leesboek(jes) / tijdschriften
Zaklantaarn voor in de avond
Naam en nummer ziektekostenverzekering (zie blz 6)
Zakgeld: maximaal €25,Eventueel medicijnen (+ eventueel recept)
Geen slaapzak nodig! Er is bedlinnen aanwezig
DOE ALLES IN EEN REISTAS (GÉÉN HARDE KOFFER) VOORZIEN VAN JE
NAAM EN KLAS
VOOR ONDERWEG MEENEMEN:
De busreis duurt ongeveer 4 uur. Zorg er daarom voor dat je het volgende bij
je hebt:
Dit boekje
Lunchpakket
Drinken, fruit, eventueel snoep (geen chips)
Trek alvast sportieve kleren aan want bij aankomst beginnen we meteen
met de activiteiten!!

Belangrijke informatie

Wie gaan er mee?

Vul dit samen met je ouders in

De volgende klassen gaan mee:
19 t/m 21 september: 3K1 3K2 3M1

Ziektekostenverzekering: .............................................................................
Maatschappij: ...............................................................................................

21 t/m 23 september:

3B1 3B2 3B3 3K3

Polisnummer: ...............................................................................................
Burger service nummer: ...............................................................................
Telefoonnummer(s) thuisblijvers: 1................................................................
				 2................................................................

De volgende menoren/ docenten gaan mee als begeleiding:
Groep 1: Frits Haan; Talha Temur; Elke Niemeijer; Maaike de Groot;
Rick Pruijn; Yuri Vos; Maaike de Groot; Noah Oldenburg;
Nancy Rakiman; Floor Egberink

Ouders, indien u dit nodig acht, sluit dan een reis- en annuleringsverzekering af.

Adres voor de thuisblijvers:

Bungalowpark Centre Parcs Vielsalm
Rue de la Grotte 12
6690Vielsalm
+32(0)80215776

De activiteiten overdag vinden plaats op:
Bungalowpark Domaine Long Pre
Route de Trois-Ponts 175
B-4970 Stavelot (Ardennes - Belgique)
Telefoon noodgevallen:
College de Brink: 035-8009900
Contactpersoon dhr. O. de Bondt

Groep 2: Tessa Roukens; Renate Getake; Paul le Maitre; Robert vd Roest;
Michael v Zandvoort; Debby Stanowsky; Ismael el Maci; Megan van Dijk;
Minke Huijbrechts
De hele week zijn aanwezig:
Robert Goede
Robert vd Roest
Ingrid vd Breul
John Bosman
Bibiche ter Steege
Kubilay Temur
Contactpersoon ter plaatse: Robert van der Roest +31 6 5469 8786
*Dit nummer is alleen in gebruik tijdens het kamp van 19 t/m 23 september!!

Programma

Dag 1:
08.30 uur

Verzamelen bij de Jumbo (Laren)

09.00 uur

Vertrek richting Ardennen

		

13.00 uur
		

Aankomst Domain Long Pre

16.00 uur

Transfer naar Center Parcs

		

Bagage naar je huisje brengen

18.00 uur
20.00 uur
22.00 uur
22.30 uur

Dag 2

Dag 3

AFWASSEN

Lunch (die je zelf hebt meegenomen)

		Activiteit (GPS)
17.00 uur

Dag 1

Verzamelen bij je eigen mentor

OPRUIMEN

Sleutel ophalen bij je begeleider
Avondeten

Start avondprogramma

Einde avondprogramma
Iedereen in de huisjes

WAT JE ALS EERSTE IN JE HUISJE MOET DOEN:
De inventaris van je huisje controleren.
Is alles heel en is alles compleet? Dit doe
je met behulp van een lijst.
Mis je iets of zie je schade, dan meld je dit
onmiddellijk bij je begeleider.
Bagage uitpakken en opbergen.
Maak afspraken over de huishoudelijke taken
zoals afwas, opruimen en stofzuigen.

BELANGRIJK VOOR HET SLAPEN:
Matrassen mogen niet op de grond of van
boven naar beneden worden versleept.
Je slaapt in de daarvoor bestemde ruimte.
Je begeleider komt rond 22.30 de sleutel
halen
Kleding gaat in de slaapkamer en niet in de
woonkamer blijven staan, behalve voor de
personen die beneden slapen.

Dag 2:
07.30 uur

Opstaan, ontbijt ophalen en ontbijten

09.30 uur

Ochtendactiviteiten

09.00 uur
12.30 uur
13.30 uur
16.30 uur
18.30 uur
22.00 uur
		
		
		

22.30 uur
		

Transfer naar Domain Long Pre
Lunch

Middagactiviteiten

Transfer naar Center Parcs
Avondeten

Einde avondprogramma

Spullen inpakken die niet meer nodig
zijn en huisjes opruimen en schoon
maken. Dus ook afwassen.

Sleutel inleveren bij begeleider die
langs komt en iedereen blijft in de

		huisjes

Dag 3:
07.00 uur

Opstaan

		

Lunchpakket maken en verder met

07.30 uur
		

Ontbijt ophalen en ontbijten

inpakken en schoonmaken als dit

		nodig is
08.30 uur

Kamerinspectie/ uitchecken

10.00 uur

Ochtendactiviteiten

09.15 uur
13.00 uur

17.00 - 18.00

Transfer naar Domain Long Pre
Vertrek naar Laren
Aankomst laren

(zodra wij weten hoe laat de aankomst ongeveer

is laten wij de leerlingen appen/bellen naar ouders)

,

