
 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
Volgend schooljaar gaat uw zoon/dochter naar de brugklas van de 
Praktijkschool van Stad & Esch. Wij willen de nieuwe brugklasleerlingen 
graag met elkaar laten kennismaken op een introductiekamp. 
 

Introductiekamp  |  11 t/m 13 september 
 
Het introductiekamp vindt plaats in de derde schoolweek, van woens-
dag 11 tot en met vrijdag 13 september. Wij gaan naar Heino ‘Summer-
camp’, Schaarshoekweg 1, Wijhe. 
 
Vertrek-/aankomsttijd 
⋅ woensdag 11 september - 10.00 uur : uw zoon/dochter moet op  
   school aanwezig zijn zodat we  
   om 10.30 uur kunnen vertrekken 
⋅ vrijdag 13 september - 14.30 uur : verwachte aankomsttijd terug  
  op school 
 
Vervoer 
Voor het vervoer vragen wij drie ouders die willen rijden op woensdag 11 
september en/of op vrijdag 13 september. Als u op één of beide dagen 
kunt rijden, wilt u dat dan doorgeven aan Marjanne Bartels? U kunt hier-
voor een e-mail sturen naar mbartels@stadenesch.nl. Als u een aan-
hangwagen voor de bagage heeft die wij mogen gebruiken, wilt u dat 
dan ook aan haar doorgeven? 
 
Paklijst 
In de bijlage vindt u een overzicht van spullen die uw zoon/dochter mee 
moet nemen. 
 
Kosten  
De kosten voor dit introductiekamp bedragen € 97,50. Dit bedrag wordt 
in de week van 19 augustus via het programma WisCollect aan u gefac-
tureerd.  
 
  
  

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van onze nieuwe 
brugklasleerlingen 

     

datum 
18 juli 2019 
 
betreft 
introductiekamp 
 
behandeld door 
Jessy van den Hoogen 
 
kenmerk 
O1819346 
 
bijlagen 
paklijst 
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rust contact met ons op (praktijkschool@stadenesch.nl of  
0522 . 253188). 
 
 
Vriendelijke groeten, 
mede namens Marjanne Bartels en Jessy van den Hoogen (mentoren 
klas 1), 
 
 
 
 
Jarrisch Keizer,  
gymdocent.  
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Paklijst introductiekamp 11 t/m 13 september  
 
 
 
Wat moet uw zoon/dochter zoal meenemen: 
 
 slaapzak, hoeslaken en kussensloop 
 toiletspullen 
 2 handdoeken en washandjes 
 badlaken en zwemkleding 
 sportkleding en zaal- en buitensportschoenen 
 voldoende warme en koele kleding 
 regenkleding 
 
 lunch voor de eerste dag  
 een drinkflesje dat bewaard en opnieuw gevuld kan worden 
 beperkt geld (maximaal € 10,00) 

 
 
Niet meenemen: simkaart van mobiele telefoon 
 
 mobiele telefoon (zonder simkaart) met oordopjes mag wel mee 

(voor spelletjes of muziek) 
 het meenemen van een mobiele telefoon, I-pod, e.d. is op eigen risi-

co. 
 
 
Bij calamiteiten 
 
In geval van nood tijdens de periode van het introductiekamp kunt u de 
heer Keizer bereiken op telefoonnummer 06 . 50686074. 


