Hilversum, 5 September 2018
Betreft: Brugklaskamp
Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van klas 1
Zoals u reeds heeft vernomen gaan alle brugklasleerlingen drie dagen op brugklaskamp
naar Terschelling op woensdag 19 september tot en met vrijdag 21 september. De
leerlingen verblijven met de mentoren en een groot aantal extra docenten in het
Stayokay-hostel in West-Terschelling.
Op woensdagochtend moeten de leerlingen om 06.30 uur op het ALC aanwezig
zijn met de bagage. Vanaf daar rijden we met de bus richting Harlingen. Let op: U kunt
uw zoon of dochter niet afzetten voor het schoolgebouw langs de weg aangezien hier
de bussen komen te staan!

In Harlingen aangekomen gaan we de boot op. De bagage wordt in Harlingen op de
daarvoor bestemde bagagekarren gelegd en wordt vervolgens vervoerd naar het hostel
op Terschelling. De bootreis duurt een kleine twee uur. Eenmaal aangekomen in de
haven op Terschelling halen we de fietsen op en fietsen we per klas naar het hostel.
Daar zal het dagprogramma starten.
Het programma bevat onderdelen zoals een fietstocht over het eiland in groepjes en
onder begeleiding van een docent, kampvuur op het strand, milieu-excursie met
Staatsbosbeheer op het strand, een sportevenement en een disco. Ook doen de
leerlingen een onderzoek voor het vak Mens & Maatschappij.
De verblijfsaccommodatie is uitgerust met slaapkamers voor gemiddeld 5 personen. De
kamers bevatten stapelbedden en eigen sanitair. Het ontbijt, de lunch en het diner vindt
gezamenlijk plaats in de eetzaal.
Wij kunnen u ervan verzekeren dat de organisatie van Stayokay en dit kamp een leuke
en veilige plek is om te verblijven en dat de docenten en mentoren de leerlingen
optimaal zullen begeleiden.
Op vrijdag 21 september komen we gezamenlijk weer terug op school. De
verwachting is dat we rond 22.00 uur op het Aloysius College aankomen. U kunt niet
parkeren voor het schoolgebouw langs de weg omdat de bussen hier zullen parkeren.
Let op: Wij verzoeken u om in de kantine te wachten zodat na het uitstappen van de
leerlingen uit de bus, de bagage kan worden uitgeladen.
De bijdrage voor het brugklaskamp is verwerkt in de schoolnota.

Wij willen u erop wijzen dat het deelnemen aan dit kamp als een verplicht onderdeel
van het onderwijs van de school wordt gezien. Hieronder treft u de adresgegevens van
‘Stayokay’ aan. De bagage- paklijst vindt u in de bijlage.
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de mentor van uw
zoon of dochter of met ondergetekenden.
Met vriendelijke groet,
Daniëlle Kramer
Afdelingsleider Klas 1 & 2
d.kramer@atscholen.nl

Kirsten van Broekhoven
Assistent Afdelingsleider Klas 1 & 2
k.vanbroekhoven@atscholen.nl

Logeeradres Brugklaskamp

Stayokay Terschelling
't Land 2
8881 GA West-Terschelling
Tel +31 (0)562 442 338
Fax +31 (0)562 443 312
terschelling@stayokay.com
U wordt verzocht alleen in noodgevallen telefonisch contact op te nemen met het
mobiele nummer van de directeur van onze school, dhr. R.M. Stoelinga (06-22560555).
Voor minder dringende gevallen kunt u contact opnemen met onze school
(035 – 6247481).

Brugklaskamp Terschelling Bagage Paklijst
Bagage
De leerlingen mogen i.v.m. de laadruimte van de bus niet meer bagage meenemen dan
in één standaard weekendtas past. Daarnaast hebben ze een rugzak nodig die voor de
handbagage bestemd is. (Voor de meiden: een handtas is niet handig…)

De bagage dient voorzien te zijn van het gekleurde label dat volgende week aan de
leerlingen wordt meegegeven met daarop een sticker met de naam van uw zoon of
dochter, de klas en het adres van de school of uw eigen adres. Een apart tassenlabel
met de adresgegevens is uiteraard ook toegestaan.
Weekendtas gevuld met:
- Twee extra lange broeken
- Eventueel een korte broek
- Genoeg t- shirts voor drie dagen
- 2 of 3 warme truien + een jas
- Pyjama
- Ondergoed + sokken voor 3 dagen
- Goede sportschoenen voor de sportieve activiteiten
- Regenlaarzen voor eventueel wadlopen
- Sportkleding (kan vuil worden)
- Zwemspullen
- Toiletspullen
- Washand + Handdoeken
- Vuilniszak voor natte en vuile kleding
- Regenkleding/ regenpak
- Zaklamp
- Eventueel een paar extra schoenen/ gympen
- Disco- outfit, thema: Glitter and Glamour
Rugzak gevuld met:
- Zorgverzekeringspas
- Lunchpakketje voor eerste dag (broodjes + tussendoortje + drinken)
- Portemonnee met +/- 5 euro voor wat lekkers/ kaartje/ o.i.d.
- Eventueel fototoestel (gebruik hiervan is op eigen risico)
- Eventueel mobiele telefoon + oplader (gebruik hiervan is op eigen risico)
- Pen (etui) + papier (schrift, groot of klein)
- Regenkleding
- Zonnebrandcrème
Overige opmerkingen:
- De bedden in het hostel zijn voorzien van matrassen, dekens en kussens en de
leerlingen ontvangen bij aankomst een lakenpakket. Kussens en slaapzakken zijn
niet nodig.
- Chromebook & geluidboxen verplicht thuis laten!

