
 

Aan:    de leerlingen van klas 3 
     en ter informatie naar ouders en verzorgers 
 
Betreft:  Activiteit Klimbos Veluwe in Apeldoorn 
 
 
Zwolle, 20 april 2022 
 
 
Beste leerlingen, 
 
 
Op woensdag 11 mei is er voor alle leerlingen uit klas 3 een buitenschoolse activiteit georganiseerd bij 
Klimbos Veluwe in Apeldoorn. We zijn blij dat we nu weer de mogelijkheid hebben om er op uit te 
kunnen gaan en dat we jullie alsnog een leuke activiteit buiten school kunnen aanbieden. 
 
Begeleiders 

MM31 mevrouw Vis 

MM32 meneer Jongman & meneer Eilander 

MMH31 meneer Lokate & meneer Dekker 

MMH32 meneer Dekker 

MMH31 mevrouw Ten Damme 

MH32 mevrouw Kamphuis 

MH33 meneer Van Maastricht  

MA31 mevrouw Kerssies 

MA32 mevrouw Verheij 

 
Programma 
Jullie vertrekken in drie groepen op verschillende tijden vanaf school. 
De indeling ziet er als volgt uit:  
Groep 1               MM31, MM32 en MMH31 

8:45 Aanwezig op Meander 

9:00 Vertrek vanaf Meander 

9:45-10:00 Aankomst in het Klimbos 

10:00-12:30 Instructie en vrij klimmen MM31 

10:15-12:45 Instructie en vrij klimmen MM32 

10:30-13:00 Instructie en vrij klimmen MMH31 

13:30 Vertrek vanaf het Klimbos 

14:15 Aankomst Meander 

  
Groep 2               MMH32, MH31 en MH32 

9:45 Aanwezig op Meander 

10:00 Vertrek vanaf Meander 

10:45-11:00 Aankomst in het Klimbos 

11:00-13:30 Instructie en vrij klimmen MMH32 

11:15-13:45 Instructie en vrij klimmen MH31 

11:30-14:00 Instructie en vrij klimmen MH32 

14:30 Vertrek vanaf het Klimbos 

15:15 Aankomst Meander 

  



 
 

 

 
Groep 3               MH33, MA31 en MA32 

10:45 Aanwezig op Meander 

11:00 Vertrek vanaf Meander 

11:45-12:00 Aankomst in het Klimbos 

12:00-14:30 Instructie en vrij klimmen MH33 

12:15-14:45 Instructie en vrij klimmen MA31 

12:30-15:00 Instructie en vrij klimmen MA32 

15:30 Vertrek vanaf het Klimbos 

16:15 Aankomst Meander 

 
Eerst is er per klas een instructie, daarna vrij klimmen op verschillende routes en afsluitend is er voor 
iedereen patat met een snack.      
Na de instructie met je eigen klas heb je nog ruim 2 uur de tijd om vrij te klimmen op een van de tien 
routes. Vanuit het Klimbos is er voldoende (gratis) te drinken, zorg wel zelf dat je goed hebt gegeten.  
 
Belangrijk om te weten: 

• Draag sportieve, dichte schoenen 

• Tijdens het klimmen moet lang haar in een staart 

• Zorg dat je van tevoren voldoende gegeten hebt 

• Controleer jezelf na afloop thuis op teken 

• Lees bijgevoegde reglement van het Klimbos goed door  

 
Aan de ouders/verzorgers: 
Voorafgaand aan de excursie ontvangt u via WisCollect de factuur van € 22,50. 
Mocht uw kind niet mee kunnen met deze buitenschoolse activiteit, dan vragen wij u tijdig contact op 
te nemen met de leerlingcoördinator Jaap Huurman (jhuurman@meandercollege.nl).  
In geval van nood, kunt u ons op de dag zelf bereiken op het volgende nummer: 0650569069.  
 
We hopen jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en we vertrouwen erop dat de leerlingen 
een boeiende en sportieve dag zullen beleven! 
 
Met vriendelijke groet, mede namens de begeleiders, 
 
meneer Doornekamp (teamleider Atheneum) 
meneer Kuper (teamleider Havo) 
meneer Hamberg (teamleider Mavo) 
 
 
 
 
Bijlage: Reglement Klimbos Nederland 
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