
Haarlem,  2 juni 2022 

Betreft: activiteitenweek 4 havo 13 t/m 16 september 2022 

Beste ouder(s)/verzorger(s) van de toekomstige leerlingen uit 4 havo, 

In de derde schoolweek gaan de leerlingen uit 4 havo van dinsdag 13 september tot en met vrijdag 
16 september onder begeleiding van hun mentoren activiteiten ondernemen in en rondom de school 
met één overnachting op Texel. Het doel is dat de leerlingen elkaar en de mentoren leren kennen en 
ook dat de activiteiten bijdragen aan de vergroting van de zelfstandigheid van de leerlingen. 

In onderstaand schema staat wanneer welke klas welke activiteiten heeft: 

 Groep 1 Groep 2 

 Klas 4HA Klas 4HB Klas 4HC 

Maandag Leerlingen vrij Leerlingen vrij Leerlingen vrij 

Dinsdagochtend Kennismakingsactiviteit Kennismakingsactiviteit Kennismakingsactiviteit 

Dinsdagmiddag CKV CKV CKV 

Woensdag Texel heen CKV-activiteit CKV-activiteit 

Donderdag Texel terug Texel heen Texel heen  

Vrijdag CKV-activiteit  Texel terug Texel terug 

 

De adresgegevens van de camping op Texel zijn :  

Camping Kogerstrand:                                                                                                                                 
Badweg 33 
1796 AA De Koog 

In de bijlage bij deze brief vindt u een paklijst, een gedragsovereenkomst en een formulier voor 
bijzonderheden. Leest u deze zaken goed door: bij één van de onderdelen wordt u bijvoorbeeld 
gevraagd te verklaren dat uw kind zwemdiploma A en B heeft. Dit is belangrijk om te weten in 
verband met deelname aan bepaalde activiteiten. Het formulier voor bijzonderheden en de 
gedragsverklaring kunnen dit schooljaar nog worden ingeleverd bij de huidige mentor en anders 
volgend schooljaar bij de nieuwe mentor (zij-instromers). 

De kosten van het kamp bedragen 205 euro. Hiervoor ontvangt u een rekening. 

Met vriendelijke groet, 

Namens de mentoren van klas 4 havo, 

Annette Belhaj, teamleider bovenbouw havo/vwo 

a.belhaj@vsodaafgeluk.nl 

0652307845 

 

mailto:a.belhaj@vsodaafgeluk.nl


Paklijst 
 

Alleen een dagrugzak mee met: 

 

• Kussen, slaapzak / dekbed  
• Kleding (ook warme kleding) 
• 1 handdoek 
• Toiletartikelen 
• Pen 
• Evt. medicatie 
• Zonnebrand 
• Goede wandelschoenen 
• Regenkleding 
• Legitimatie 
• Zorgverzekeringsbewijs 
• Lunch voor in de trein 
• Mobiele telefoon met oplader 
• Lunchpakket 
• Spelletje/iets te lezen 
• Tientje zakgeld voor souvenir o.i.d. 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gedragsovereenkomst tijdens EXCURSIES/REIZEN/SCHOOLKAMPEN  
(incl. overnachting)       schooljaar 2022 - 2023 

______________________________ uit klas ______ neemt deel aan de activiteitenweek om 
en rondom de school met één overnachting op Texel 

In de week van 13 tot en met 16 september 2022 en verklaart aan de school(leiding) 
dat tijdens deze week de volgende regels nageleefd zullen worden:   

 Het in bezit hebben en/of gebruik van alcoholische drank is niet toegestaan.  
 Het in bezit hebben en/of  gebruik van elke vorm van drugs is verboden.  
 Het in bezit hebben en/of  gebruik van energiedrankjes is verboden.  
 Het in bezit hebben of aanschaffen van (nep)wapens is verboden.  
 In de accommodatie is het verboden om te roken. Tijdens het programma wordt er niet 

gerookt.   
 Er wordt op geen enkele wijze schade toegebracht aan de eigendommen van anderen 

(accommodatie, vervoersmiddelen, materialen, andermans spullen etc.) 
 De plaatselijke regels betreffende rust in de accommodatie en nachtrust worden strikt 

nageleefd.  

Voor de avond en nacht:  

 Vanaf 21.30 uur is muziek niet meer buiten de eigen accommodatie hoorbaar; het is rustig in 
de tent of op de kamer en gang.  

 Om 23.30 uur is iedereen op zijn kamer/in de tent en is het licht uit, tenzij de reisleiding een 
ander tijdstip heeft aangegeven.  

 Niemand mag de accommodatie ’s nachts verlaten.  

Voor overdag:  

 Leerlingen mogen alleen met toestemming van de leiding het terrein van de accommodatie 
af.  

 Bij toestemming gaan leerlingen nooit alleen op pad, altijd in een groepje.  

Overige regels:  

 De leiding heeft het recht de persoonlijke bezittingen van de leerling en de kamer/tent aan 
een inspectie te onderwerpen.  

 De leerling volgt instructies van de leiding te allen tijde op.  

Wanneer de leerling zich niet aan de afspraken en/of gedragsregels houdt, heeft de reisleiding het 
recht om een leerling naar huis te sturen.  Alvorens een leerling naar huis wordt gestuurd, worden de 
ouders hiervan op de hoogte gesteld en wordt overleg gevoerd over het vervoer. Tegen dit 
telefonisch meegedeelde besluit kan geen beroep worden aangetekend. De kosten die hierbij 
worden gemaakt zijn voor rekening van de ouders.  

Handtekening leerling                                                                     Handtekening ouder(s)/verzorger(s) 

 
Inleveren bij de mentor 



Bijzonderheden activiteitenweek klas 4 havo 2022 
 

Volledige naam leerling:…………………………………………………………………………………………. 

 

Klas:………………………………………………………… 

Bijzonderheden dieetwensen (vegetarisch, glutenvrij, etc.): 

 
 
 
 
 

 

Bijzonderheden medicatie (Is er medicatiegebruik waarvan u vindt dat de organisatie op de hoogte 
moet zijn): 

 
 
 
 
 

 

Telefoonnummers waarop ouder(s) / verzorger(s) bereikbaar zijn: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Overige opmerkingen (bijvoorbeeld: kan / mag niet fietsen; heeft geen zwemdiploma A en B) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Inleveren bij de mentor 

 


	Paklijst
	Bijzonderheden activiteitenweek klas 4 havo 2022

