
Maandag 23 augustus 2021 
 
Betreft: Buitensportkamp Ommen havo 4 
 
 
 
Beste leerlingen van havo 4, 
 
 
Volgende week hebben we voor jullie van maandag 30 augustus tot en met woensdag 1 
september het Buitensportkamp in Ommen georganiseerd. 
 
In deze brief is de laatste belangrijke informatie op een rij gezet. 
 
Groepsindeling en begeleiders 
H41: meneer Roelofs (mentor) en meneer Van Maastricht 
H42: mevrouw Knol (mentor), meneer De Wit en mevrouw Helbers 
H43: mevrouw Holm Mogensen (mentor) en meneer Aktepe 
H44:    mevrouw Kamp (mentor) en meneer Van der Deen 
H45: meneer Van der Wel (mentor) en meneer Van Winkel  
 
Locatie 
We maken voor de overnachtingen gebruik van twee locaties. Op Camping Ommerland in  
Ommen slapen jullie met 5/6 personen in een tent. Op het terrein van Landgoed Eerde  
bivakkeer je in een zelfgemaakte tent.  
 
Vervoer 
We verwachten maandag 30 augustus alle leerlingen om 9.00 uur met de fiets op de 
parkeerplaats van het Meander College. Jullie bagage wordt met een bus naar de locatie 
gebracht. Jullie fietsen in groepen van maximaal 15 leerlingen en een begeleider richting 
Ommen. 
 
Op woensdag is het programma rond 13 uur afgelopen. Jullie fietsen met de docenten terug 
naar school. De bagage wordt weer met een bus vervoerd.   
 
Activiteiten 
De activiteiten vinden op loopafstand van de overnachtingsplek plaats. Je hebt ter plekke je 
fiets niet nodig. Het activiteitenaanbod bestaat uit: mountainbiken, teamspelen, vlotvaren, 
steppen, kratstapelen  en kaart & kompas lopen. 
 
Let op: 

 Niet meer dan 2 stuks bagage meenemen 

 Geen koffers, alleen reis/sporttassen. 

 Bagage altijd voorzien van naam. Ook als je vuilniszakken gebruikt (is overigens niet 
handig i.v.m. het gevaar van scheuren). 

 Zorg dat je fiets piekfijn in orde is.  

 Vooral de extra vuilniszakken voor vieze en natte kleding niet vergeten. 

 Alcohol verboden. 

 Mobiele telefoons verboden tijdens activiteiten. 

 Roken tijdens activiteiten is streng verboden. 

 Waardevolle spullen thuislaten. 

 Zorg dat je alles meeneemt wat je nodig hebt. Er is geen mogelijkheid naar een 
winkel te gaan.  



 Warm douchen kan gratis op de camping, tijdens de bivak is er geen douche, maar 
wel een toilet. 

 Je hebt verder geen geld nodig; er is weinig gelegenheid om iets te kopen 

 Je bent zelf aansprakelijk voor je bagage. 

 Vooral oude kleding meenemen. Er is kans dat je nat en of vies kunt worden. 

 Dieetvoorschriften, blessures en andere bijzonderheden uiterlijk doorgeven aan je 
mentor op dinsdag 24 augustus. 

 Ook zittenblijvers moeten mee. 
 

 
Nogmaals de paklijst (zie ook eerste informatiebrief): 
 

- sportieve kleding  - slaapmatje/luchtbed 

- regenkleding   - slaapzak 
- reserve kleding  - goede wandelschoenen 

- zwemkleding   - sportschoenen 
- handdoeken - extra (oude)schoenen voor in het water 
- theedoek   - zaklamp 

- bord/beker/bestek  - dagrugzakje 
- vuilniszakken   - pleisters. sporttape i.v.m. blaren e.d. 

- toiletartikelen   - flesje voor water 
- antimuggenspul  - lunchpakket voor maandag     
     

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

  
 

 
Mocht je nog vragen hebben, loop dan even binnen bij mevrouw Den Hertog op kamer 
Noord 27. Of zoek mevrouw Kroes op. 
 
De coördinator ter plekke, mevrouw Kroes, is in geval van calamiteiten bereikbaar op het 
mobiele nummer 06 50 56 90 69 
 
Wij kijken er in ieder geval naar uit en hopen op een gezellig en sportief kamp.  
 
 
Hartelijke groet van alle begeleiders en alvast heel veel plezier gewenst! 


