
 
 
 
 
 
 
 
Zwolle, juli 2022 
 
                                                                                                                                                                                                           
 
Aan alle toekomstige leerlingen van HAVO 4  
en hun ouder(s) / verzorgers(s), 
 
 
Het nieuwe schooljaar 2022/2023 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, in 
Comblain-la-Tour. 
 
Er zijn vijf HAVO-4 klassen in het nieuwe schooljaar en die gaan tegelijk op kamp van 
 

woensdag 7 september t/m vrijdag 9 september 2022 
 

Deelname aan dit Buitensportkamp is onderdeel van het schoolprogramma. De kosten van dit kamp 
zijn € 225,00 per persoon. In het begin van het nieuwe schooljaar wordt hiervoor via het digitale 
betalingssysteem WIS Collect een factuur gestuurd. Dit betreft een vrijwillige specifieke ouderbijdrage. 
Uiteraard bieden wij daarbij de mogelijkheid tot gespreide betaling.  
Als er een onoverkomelijke reden is waarom uw zoon/dochter/pupil niet mee zou kunnen, wilt u dan 
voor overleg uiterlijk 30 augustus contact opnemen met ondergetekende? 
Let op: zittenblijvers gaan ook mee! 

 
In de eerste 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 weekend/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 
- reservekleding   - 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 bidons/doppers/etc. 
- antimuggenspul  - uitgebreid lunchpakket voor woensdag     
- wc-rol     
 

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



 
 
 

   
 
 
VERVOER 
We vertrekken op woensdag 7 september om 8.30 uur vanaf het Meander College met een touringcar 
naar de Ardennen. Zorg dat je er ruim voor die tijd bent, zodat alle tassen tijdig in de bus geladen 
kunnen worden. 
 
RETOURFORMULIER 
Het is voor de organisatie van het grootste belang om op de hoogte te zijn van een eventuele 
blessure, een dieetvoorschrift en of medicijngebruik van de deelnemers.  
Lever daarom direct bij de start van het schooljaar op dinsdag 30 augustus tijdens de eerste 
kennismaking met je mentor jouw retourformulier in! 
 
 
Wij wensen jullie alvast heel veel plezier! 
Mocht u als ouder(s) / verzorger(s) meer informatie willen hebben, belt u dan gerust. 
 
 
Met vriendelijk groet, 
 
dhr. G. Kuper, teamleider HAVO 
mw. M. Kroes, coördinator buitensportkamp 
 
 

        


