
 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
Op dinsdag 10 en woensdag 11 september gaan we met de leerlingen uit 
de eerste klas op introductiekamp naar Balkbrug. De bedoeling van 
deze introductiedagen is dat leerlingen en coach elkaar beter leren 
kennen.  
 

Introductiekamp  |  10 en 11 september 
 
Locatie: Klein Oever, Oud Avereest 60, Balkbrug 
 
Fiets  
We gaan met zijn allen op de fiets naar Klein Oever in Balkbrug. Wilt u 
ervoor zorgen dat de fiets van uw kind goed gecontroleerd is en dat 
hij/zij de bagage mee kan nemen op de fiets? 
 
Vertrek 
 Klas LBK1a : 9.00 uur 
 Klas LBK1b : 9.15 uur 
 Klas BK1a : 9.30 uur 
Op woensdag 11 september verwachten we om 15.00 uur weer terug op 
school te zijn.  
 
Wat moet uw kind meenemen 
 lunchpakket voor de eerste dag (in broodtrommel) 
 kussensloop en hoeslaken 
 slaapzak 
 toiletartikelen 
 regenkleding 
 zwemkleding 
 stevig (sport)schoeisel 
 plastic zak voor natte/smerige kleding 
 (eventueel) medicijnen 
 zaklamp 
 
Wat mag uw kind absoluut niet meenemen 
 mobiele telefoon 
 geld 
 radio 
 sieraden 
 energiedrankjes  
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Wanneer er zaken zijn die de begeleiding beslist moet weten over uw 
zoon of dochter (bijvoorbeeld medicijngebruik), dan kunt u dit 
doorgeven aan de coach van uw kind.  
 
Calamiteiten 
Bij calamiteiten kunt u tijdens de schooluren contact opnemen met de 
school op telefoonnummer 0522 . 263277 en in de avonduren met mij 
(Nikki Groen, 06 . 21198852). 
 
Terugweg 
Op de terugweg is het mogelijk dat uw kind de groep eerder verlaat en 
alleen verder naar huis fiets, omdat dit voor hem of haar korter is. 
Wanneer u hier geen bezwaar tegen heeft, wilt u dit dan per mail of via 
de Stad & Esch app doorgeven aan de coach van uw zoon/dochter. 
 
Kosten 
De kosten voor dit introductiekamp bedragen € 45,00 en zijn via het 
programma WisCollect aan u gefactureerd.  
 
Als u nog vragen hebt naar aanleiding van deze brief, neemt u dan 
gerust contact op met de coach van uw zoon of dochter.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Nikki Groen, 
contactpersoon vmbo onderbouw. 
 
 
 


