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Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van klas 2 van het sporttraject  

 

 

Zwolle, 19 augustus 2021 

Kenmerk: 2021/004/crd 

Betreft: Watersportkamp 2e jaar sportklas  

 

 

Geachte heer/mevrouw,  

  

De zomervakantie zit er bijna op en we hopen dat het een fijne vakantie is geweest. Onderstaande 

informatie heeft u voor de zomervakantie al gehad, maar we sturen u dit nogmaals ter herinnering. 

 

In de eerste week van het nieuwe schooljaar hebben wij voor het sporttraject klas 2 een 

watersportkamp gepland. Wij houden ons te allen tijde aan de richtlijnen van het RIVM i.v.m. de 

coronapandemie. 

  

Maandag 23 augustus t/m woensdag 25 augustus zijn de klassen 2m en 2mh aan de beurt.  

Woensdag 25 augustus t/m vrijdag 27 augustus zijn de klassen 2h, 2ha en 2a aan de beurt.  

  

Op het moment van vertrek verzamelen we om 08.30 uur op de parkeerplaats achter de school en we 

vertrekken om 09.00 uur. Op de dag van terugkomst zijn we tussen 13.30 uur en 14.30 uur weer terug 

op school. Wanneer we op de terugreis zijn (bij de stop in Hasselt), informeren we u via de Thorbecke 

website over de precieze aankomsttijd. Ook de receptie van school brengen we dan op de hoogte.  

Wij gaan op de fiets, dus wij verwachten dat uw zoon/dochter een goede fiets heeft. De tassen 

worden vervoerd met een gehuurde bus.  

 

De m- en mh-klassen krijgen op woensdag bij terugkomst op school het rooster en de agenda 

uitgedeeld. Voor hen starten op donderdag 26 augustus en vrijdag 27 augustus de lessen volgens het 

rooster. 

 

Het adres waar we op het kamp verblijven, is:   

Vereniging “De Zeilpunter”  

Veneweg 270  

7946 LW Wanneperveen  

  

Tijdens het kamp slapen we in een bestaand tentenkamp, de kinderen hoeven dus geen tenten mee te 

nemen. Onderaan deze brief vindt u een paklijst, zodat u kunt zien wat uw kind mee moet nemen. 

Omdat het kamp grotendeels in het teken staat van watersport, gaan wij ervan uit dat uw kind een 

zwemdiploma heeft. Is dit niet het geval, neem dan even contact met ons op.  

Op de eerste dag wordt er door de leerlingen zelf gekookt. De tweede dag zal de leiding het eten 

verzorgen. Dit blijft nog een verrassing!    

  

In deze week staat de introductie centraal en wordt het zeer sterk afgeraden 

om uw zoon of dochter een mobiele telefoon mee te geven. Daar komt bij 
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dat wij ons in een waterrijke omgeving bevinden, er geen Wifi is en ook geen mogelijkheid om mobiele 

telefoons op te laden.  

De eventuele communicatie van uw zoon of dochter naar ouder(s)/verzorger(s) of andersom zal via de 

begeleiding verlopen. De betreffende telefoonnummers vindt u onderaan deze brief.  

  

Zijn er belangrijke zaken die wij als begeleiding moeten weten, wilt u deze dan z.s.m. naar ons 

mailen: a.veldink@ooz.nl of e.conradie@ooz.nl . 

  

Mocht uw zoon/dochter in het begin van het schooljaar, om wat voor reden dan ook, niet meer het 

sporttraject volgen, dan kan hij/zij niet mee op kamp.   

  

Heeft u nog vragen, dan kunt contact met ons op nemen.   

  

Met vriendelijke groet,   

 

Aniek Veldink, tel. 0639298637      -  woensdag t/m vrijdag aanwezig op het kamp  

Marnix Zuidberg, tel. 0642505211  -  maandag t/m woensdag aanwezig op het kamp  

Edgar Conradie, tel. 0621865700   -  maandag t/m woensdag aanwezig op het kamp  

  

Thorbecke Scholengemeenschap Zwolle, tel. 0384564560  

 

 

PAKLIJST  

  

 Slaapzak  

 Kussensloop  

 Matje of luchtbed (1 persoons, niet te groot)  

 Regenpak   

 Muggenspul   

 Toiletspullen: tandenborstel, tandpasta, zeep, handdoek, washand   

 Toiletpapier   

 Zonnebrand   

 Theedoek (oude)  

 Spelletjes   

 Jas, T-shirt, korte broek, ondergoed, sokken, pyjama, schoenen   

 Setje extra kleding (voor als het nat wordt)   

 Schoenen (om een stuk mee te lopen)  

 Warme trui (’s nachts kan het koud zijn)   

 Zwembroek   

 Badhanddoek   

 Lange broek (tegen de muggen ’s avonds)   

 Medicijnen   

 Bord + bestek+ beker (plastic)   

 Vuilniszak   

 Zaklamp   

 Laarzen of waterschoenen  

 Zakmes   

 Eventueel visspullen   

 Zakgeld is niet nodig   

 Snoepgoed voor overdag (niet voor een heel weeshuis)   

 EN…een lunchpakket voor tijdens en na de fietstocht!  
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