
Kamp Schoorl
toekomstige 2e klassers

8 t/m 10 september 2021



Even voorstellen

Rob de Wit, 
teamleider 2e klas

Elsbeth van den Berg
Coördinator kamp



Doelstellingen
• Nieuwe mentor leren kennen
• Logische opbouw naar kamp klas 3
• Elkaar leren kennen buiten school
• Saamhorigheid
• Vaardigheden zoals samenwerken 

verder ontwikkelen
• Grenzen verleggen



Handbagage

• rugzak
• regenkleding 
• Oude kleding (shirt, broek, schoenen)
• fles met drinken
• lunchpakket
• evt. medicijnen



Overige bagage
zonder telefoon

• (Slaapzak) en kussensloop
• zonnecrème
• sportkleding 
• sportschoenen
• Oordopjes (tijdens slapen)
• oude kleding 
• 1 wit t-shirt wat stuk mag
• 2 handdoeken 
• ondergoed
• sokken 
• pyjama 
• warme kleren
• toilettas met tandenborstel, tandpasta, etc.
• 1 paar goede wandelschoenen
• 1 USB met favoriete muziek (voor de bonte avond)
• een “beetje” snoep





Accommodatie

• Dopersduin Schoorl
• leerlingen delen een 

kamer
• Jongens en meisjes 

gescheiden
• Leiding slaapt in 

hetzelfde gebouw







Begeleiding
• Docent en PHV op een klas
• PHV-ers niet specifiek geboden aan een klas

• Docenten, niet specifiek geboden aan een klas

• Teamleider
• Medewerker zorgteam



Activiteiten dag 1
• Bustocht naar Alkmaar
• Obstacle run
• Busreis naar Schoorl
• Kamers verdelen en in orde maken
• Klimduinrace
• Eten
• Dierengeluidenspel
• Nabespreken met mentor







Activiteiten dag 2
• Opstaan, douchen en ontbijten
• Relikwieënroof 
• Levend stratego
• Lunch buiten
• Activiteiten bij Dopersduin 
• Eten
• Bonte avond
• Nabespreken met mentor



Relikwieënroof



Bonte avond



Activiteiten dag 3
• Opstaan, douchen, ontbijten
• Sportactiviteiten 

broek op Langedijk, de Geus
• Lunch
• Terugtocht naar school 

Aankomst rond 14:00



Activiteiten dag 3



Planning
• Eerste schoolweek brief mee.
• Ouders vullen bijzonderheden in. 

zoals: -medicijnen
-bijzonderheden rond voeding
-slaapgewoontes
-prive-dingen

Dat wat u vanavond heeft gehoord is geen geheim voor de 
leerlingen en mag dus gedeeld worden.



Andere schooldagen kampweek



Begin schooljaar 21/22 inventariseren wij digitaal:

noodnummers ouders/ verzorgers
allergieën

medicatiegebruik

bijzonderheden





Kampkosten
begeleidende brief komt z.s.m. naar u toe.

€ 135



Het wordt druk, vermoeiend en blijft 
spannend en toch kijken we er naar uit!!
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