
Haarlem,  2 juni 2022 

 

Betreft: Reis naar Texel september 2022 

 

Geachte ouders/verzorgers van de toekomstige leerlingen van 5&6 vwo, 
beste leerlingen, 
 

De leerlingen uit 5&6 vwo gaan van dinsdag 13 september tot en met vrijdag 16  september onder 
begeleiding van hun mentoren naar Texel.  

We reizen per trein, boot en fiets naar de camping op Texel en zullen onderweg op de boot lunchen 
(zelf meenemen). Op Texel verblijven wij gedurende drie nachten op de camping in de Koog. 

De adresgegevens: 

Camping Kogerstrand Texel 
Badweg 33 
1796 AA De Koog 
Tel: 0222 390 112 
 
Deze reis heeft onder meer tot doel dat onze leerlingen zelfstandiger worden en dat zij vaardiger 
worden in het organiseren en plannen van hun activiteiten. In de PowerPoint en als bijlage bij deze 
brief vindt u de paklijst voor dit kamp.  

Het is verstandig om in de dagen voorafgaand aan de reis de weersverwachting te volgen met het 
oog op mee te nemen kleding.  

De kosten van het kamp bedragen 295 euro. Hiervoor ontvangt u een rekening. 

In het nieuwe schooljaar maken de mentoren van  5&6 vwo overzichtslijsten met daarop de 
noodzakelijke gegevens van de leerlingen. Dan worden ook de laatste onderdelen van het 
reisprogramma ingevuld. U kunt alvast de gegevens doorgeven via de bijzonderhedenlijst. Ook willen 
wij u vragen de gedragsovereenkomst te tekenen. Beide documenten kunnen worden ingeleverd bij 
de huidige mentor en anders volgend schooljaar bij de nieuwe mentor (zij-instromers). 

Als u nu al vragen heeft, kunt u contact opnemen met een van de mentoren van 5&6 vwo: 
Mevr. Verleur (d.verleur@vsodaafgeluk.nl) en mevr. Beerepoot (i.beerepoot@vsodaafgeluk.nl)  
  

 

Wij wensen u een plezierige zomer! 

 

Vriendelijke groet, 

Namens de schoolleiding, 

mevr. D. Verleur, mevr. Sondern en mevr. Beerepoot. 
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PAKLIJST 
 

• Legitimatie 
• Zorgverzekeringspas 
• Evt. medicatie 
• Lunchpakket 1e dag 
• Drinkfles 
• Slaapzak en eventueel kussen/linnengoed 
• Kleding warm/koud/zwem en regen 
• Schoenen 
• Toiletartikelen 
• Zonnebrand 
• Handdoeken en theedoek 
• Evt. leesboek, spelletjes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

___________________ uit klas ______ neemt deel aan ____________________ 

in de week van 12 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 nac 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.  

Opgemaakt te Haarlem d.d.  

Handtekening leerling                                                                     Handtekening  

ouder(s)/verzorger(s) 

 

 



Inleveren bij de mentor 

Bijzonderheden kampweek klas 5/6 vwo 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 
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