
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zwolle, juli 2019 

 

                                                                                                                                                                                                           

 

Aan alle toekomstige leerlingen van HAVO 4  

en hun ouder(s) / verzorgers(s), 

 

 

Het nieuwe schooljaar 2019/2020 willen we op een leuke manier beginnen en daarom is 

er voor jullie een BUITENSPORTKAMP georganiseerd. In havo 4 is de samenstelling 

van de klassen immers heel anders en vinden we het belangrijk en waardevol dat er een 

intensieve kennismaking aan het begin van het schooljaar plaatsvindt. We hebben 

daarvoor een plek gekozen in de Belgische Ardennen. Vlak onder de stad Luik ligt het 

plaatsje Comblain la Tour. Dit dorpje ligt aan de rivier de Ourthe. 

 

Er zijn vier HAVO-4 klassen in het nieuwe schooljaar en die gaan tegelijk op kamp van 

 

woensdag 25 t/m vrijdag 27 september 2019 
 

Deelname aan dit Buitensportkamp kost € 190,00. Voor de zomervakantie wordt hiervoor 

via het digitale betalingssysteem Wis Collect een factuur gestuurd. Uiteraard bieden wij 

daarbij de mogelijkheid van gespreide betaling. Ter informatie: bij afmelding ná 11 

september wordt 50% van de kosten in rekening gebracht. Bij afmelding op de dag van 

vertrek wordt 75% van de kosten in rekening gebracht. Als er een onoverkomelijke 

reden is waarom uw zoon/dochter/pupil niet mee zou kunnen, wilt u dan voor overleg 

uiterlijk 2 september contact opnemen met ondergetekende? 

Let op: zittenblijvers gaan ook mee! 

 

In de tweede week van het schooljaar ontvangen jullie het exacte programma van het 

Buitensportkamp. Hieronder hebben we wel alvast op een rij gezet wat je mee moet 

nemen. Zo kun je je in de vakantie alvast voorbereiden.  

       

PAKLIJST 

Het is belangrijk om je te realiseren dat alle kleding en spullen nat en vies kunnen 

worden of zelfs kapot kunnen gaan. Neem dus geen kleding en andere zaken van veel 

waarde mee naar dit Buitensportkamp. De uitvoerende organisatie Buffel Outdoor en de 

school zijn namelijk niet aansprakelijk voor het zoekraken van dingen. Je bent dus zelf 

verantwoordelijk voor het beheer van je bagage! Per persoon mag je 1 

weekendtas/sporttas en 1 stuks handbagage meenemen. Koffers zijn niet toegestaan. 

Zorg dat de tassen duidelijk voorzien zijn van een etiket met daarop je naam en je klas.  

 

- sportieve kleding  - slaapmatje/luchtbed 

- regenkleding   - slaapzak (let op: het is ‘s nachts heel koud) 

- reserve kleding   - goede wandelschoenen 

- zwemkleding   - sportschoenen 

- handdoeken - extra (oude)schoenen voor in het water 

- theedoek   - zaklamp 

- bord/beker/bestek  - dagrugzakje 

- 4 vuilniszakken   - pleisters. sporttape i.v.m. blaren e.d. 

- toiletartikelen   - 2 flesjes mineraalwater 0,5 liter 

- antimuggenspul  - lunchpakket voor woensdag     

- wc rol    - 50 cent muntje(s) voor de douche 

 

      - kopie van je pas van de ziektekostenverzekering en ID-kaart/paspoort  

 

 

 

 



 

   

 

 

 

 

VERVOER 

We vertrekken vanaf school met een touringcar van de organisatie Buffel. Je kunt voor 

deze reis dus niet opstappen in Nieuwleusen. 

 

PROGRAMMA 

Het totale activiteitenaanbod bestaat uit: challenge parcours, rotsklimmen, kanovaren,  

mountainbiken, abseilen, free jump en een bivakovernachting. Alle klassen voeren 

dezelfde activiteiten uit. De groepen koken zelf. Voor de heenreis neem je zelf een 

lunchpakket mee. 

 

Wij wensen jullie alvast heel veel plezier! 

Mocht u als ouder(s) / verzorger(s) meer informatie willen hebben, mailt u dan gerust 

naar de coördinator van dit kamp, mevrouw Kroes (mkroes@meandercollege.nl)  

 

 

 

Met vriendelijk groet, 

 

 

Gerard Kuper, teamleider HAVO  
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