2018
BRUGKLASREIS
1AH1/1AH2/1A1/1G1
EXITO BEEKBERGEN

Exito Beekbergen
Lage Bergweg 10
7361 GT Beekbergen
055 505 1282

Telefoonnummers school:
Lyceum Ypenburg: 070-4132050
Excursietelefoon:
06-20568424 (bij nood/buiten schooltijd)

BESTE LEERLING,
Met veel plezier hebben we speciaal voor jullie deze reis naar Gelderland georganiseerd.
Omdat we geen prinsen en prinsessen zijn, logeren we niet in een kasteel, maar in een tent!
Je moet zelf zorgen voor een luchtbed of matje en voor een slaapzak en kussen. We gaan
met vier klassen tegelijk en staan in ‘dorpen’ op hetzelfde terrein. Ons programma barst van
de outdoor-activiteiten en gezelligheid.
We hopen op een superleuk (en leerzaam) kamp! Veel plezier tijdens deze dagen!
De organisatoren van de brugklasreis.

ALGEMENE INFORMATIE
Op Lyceum Ypenburg organiseren we veel reizen. In de brugklas gaan de leerlingen voor het
eerst op pad.
Wij zien onze leerlingen als ons visitekaartje en willen natuurlijk niet dat andere gasten last
van ons hebben. Er zijn leerlingen die denken dat een reis pas écht leuk wordt als ze ’s
avonds flink kunnen keten. De volgende dag zijn deze leerlingen moe en chagrijnig. Zij
verpesten dan de sfeer. Dat willen we absoluut niet. Als de leiding zegt dat het stil moet zijn,
wordt het ook stil in de tenten. Wij zijn verantwoordelijk voor het welzijn van al onze
leerlingen.
Tijdens deze reis geldt dat leerlingen die anderen het slapen verhinderen, zich onaardig of
onopgevoed gedragen, die de aanwijzingen van begeleiders/gidsen niet opvolgen of op
eigen houtje op pad gaan nog hetzelfde dagdeel door hun ouders opgehaald moeten
worden.

CONCRETE REGELS
-

-

Geen energiedrankjes.
Geen geluidsboxen.
Het gebruik van mobieltjes wordt zo veel als mogelijk beperkt.
Bij storend gebruik kan inname door één van de begeleiders volgen.
In de tenten niet snoepen of drinken.
In de tenten zijn mobiele telefoons niet toegestaan.
In de tenten blijft alles netjes.
In de tenten wordt geen bezoek ontvangen!

INDELING KAMP
Leerlingen
1AH1 (30 leerlingen)
12 jongens / 18 meisjes

Docenten
Maaike Vonk
*docent*

1AH2 (28 leerlingen)
13 jongens / 15 meisjes

Bo Boersma
*docent*

1A1 (31 leerlingen)
13 jongens / 18 meisjes

Linda van den Engh
*docent*

1G1 (31 leerlingen)
11 jongens / 20 meisjes

Judith Riemens
*docent*

122 leerlingen
49 jongens / 73 meisjes

Richard Koppert
9 docenten

Hulpmentoren
Fleur Bloemen
Lisa van Hoek
Tiara Pitai
Vigo de Vrind
Sara Bahit
Damian Kersten
Valeska Wilne
Ruben van Gelder
Suraya Madijokromo
Estelle Wai
Juliëtte Krijger
Cilia Nanninga
Bram Tuijt
13 hulpmentoren

Twee bussen (143 personen). Richard KPR gaat met eigen vervoer.
Bus 1 (xx zitplaatsen):
klas 1AH1 (30) + 6 personen begeleiding
klas 1AH2 (28) + 5 personen begeleiding
Bus 2 (xx zitplaatsen):
klas 1A1 (31) + 5 personen begeleiding
klas 1G1 (31) + 5 personen begeleiding

PAKLIJST

-

-

-

1 Reistas en 1 stuk handbagage (tas/rugzak)
Van de busmaatschappij mogen jullie 1 tas boven in de bus én 1 tas/koffer in het ruim
meenemen. Vergeet niet om de koffer/tassen te voorzien van een label met naam,
adres en eventuele telefoonnummers.
Matje of luchtbed
Slaapzak en kussen
Soepkom, bord, mok en bestek
Zaklamp
ID-kaart (eventueel kopie / foto)
Pasje zorgverzekering
Sportschoenen
Pen/potlood (of gewoon je hele etui)
Leesvoer (boek/tijdschrift)
Kleding:
o Warme kleren (we hopen op zon, maar je weet maar nooit)
o ‘Oude’ kleren (we zijn veel buiten in de natuur, dus je kunt vies worden)
o Regenjas en paraplu
o Goede loopschoenen / sportschoenen
o Handdoeken (3 stuks; voor als het regent)
o Ondergoed/sokken (neem een extra setje mee)
o Toiletspullen
o Tandenborstel
o Tandpasta
o Zeep/douchegel
o Kam/borstel
o Deodorant
o Zonnebrandcrème
Lege (vuilnis)zak (voor natte/vuile kleding)
Een stralend humeur 

Eventueel:
Spelletjes
(Reserve)bril
Medicijnen
Niet nodig:
Snoep/chips/limonade
Energiedrankjes zijn de hele reis VERBODEN.
Laptop/boxen/geluidsapparatuur/confetti/etc.

Let goed op je waardevolle spullen. Lyceum Ypenburg en Exito zijn niet aansprakelijk
in geval van diefstal of beschadiging.

