Den Haag, september 2018

Lyceum Ypenburg
gymnasium, atheneum,
mavo, mavo
Laan van Kans 3
2496 VB Den Haag
tel (070) 413 20 50
fax (070) 413 20 55
info@lyceumypenburg.nl
www.lyceumypenburg.nl

Aan: de ouders/verzorgers van klas 2 mavo
Geachte heer/mevrouw,
Het duurt niet lang meer of we vertrekken met de tweede klassen mavo naar
Summercamp Heino in Wijhe. In deze brief staat nog wat noodzakelijke informatie om
alles goed te laten verlopen. De leerlingen worden op woensdag 19 september om
09.00 uur op school verwacht en melden zich bij hun mentor. De bus vertrekt om
uiterlijk 09.30 uur. Op vrijdag 21 september zullen we rond 17.30 uur terug zijn.
In Wijhe verblijven we in vier groepshuizen (een jongens- en een meisjeshuis) op het
terrein van Summercamp Heino. Wanneer u de website www.heino.nl bezoekt, krijgt u
een goede indruk van het terrein, de faciliteiten en de groepshuizen. Tijdens ons verblijf
zal er veel aandacht zijn voor samenwerkingsopdrachten in de bosrijke omgeving. We
zullen een uitdagend Challenge Parcours bedwingen en gaan zwemmen in het overdekte
zwembad. ‘s Avonds is er ruimte voor bosspelen, een avondwandeling, mogelijk een
kampvuur en natuurlijk de disco. Op de laatste dag gaan we met z’n allen naar
attractiepark Slagharen.
Achter op deze brief treft u een paklijst aan. Ik wijs nog even speciaal op het belang van
oude, sportieve en warme kleding en dichte schoenen, die flink vies mogen worden, voor
het Challenge Parcours, want ook als het regent gaat het programma gewoon door. Denk
ook aan het lunchpakket voor de eerste dag.
Het is niet de bedoeling dat er mobiele telefoons meegenomen worden. Wanneer uw kind
wel een mobiele telefoon bij zich heeft gelden dezelfde regels als op school: tijdens de
activiteiten wordt hij niet gebruikt en verlies/schade is voor eigen risico. We nemen de
mobieltjes tijdens de nacht in om te voorkomen dat de nachtrust wordt verstoord. In
noodgevallen kunt u contact opnemen met de leiding via de excursietelefoon
06-13487478, een bericht achterlaten bij de receptie van Summercamp Heino of school
bellen zodat er contact opgenomen kan worden met de begeleiders.
Vanzelfsprekend is het verboden om sigaretten, alcohol, drugs en energiedrankjes mee
te nemen.
We hebben nog niet alle betalingen voor het kamp binnen, maar gezien het feit dat het
kamp verplicht is, hebben wij voor iedere leerling gereserveerd en vooruit betaald.
Mocht u nog niet in de gelegenheid geweest zijn om te betalen dan verzoek ik u
vriendelijk om zo spoedig mogelijk in orde te maken. Indien nodig kunt u contact
opnemen met de administratie van de school. Maakt uw kind gebruik van een
Ooievaarspas en is deze al gescand? Ook daar kan het kamp mee verrekend worden.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben ingelicht. We hebben er reuze zin in!
Met vriendelijke groet,
Mevr. P.C. Molegraaf,
Afdelingsleider mavo
mlg@lyceumypenburg.nl

PAKLIJST KAMP HEINO
KLEDING
- ondergoed
- sokken
- T-shirts
- lange broek/trainingsbroek
- sportkleding (buiten en in sporthal)
- regenkleding
- sportschoenen (zaalschoenen zonder zwarte zool)
- truien
- slaapkleding
- zwemkleding
- slippers
- oude, sportieve en warme kleding en oude schoenen voor het
Challenge Parcours
TOILETSPULLEN
- tandenborstel/tandpasta
- kam
- deodorant
- handdoek(en)
SLAAPSPULLEN
- slaapzak
- kussensloop

- zeep
- shampoo

- onderlaken

DIVERSEN
- plastic zak voor wasgoed
- dag-rugzakje
- zaklantaarn (zet je naam er op)
- een beetje zakgeld (€ 10,= is een aardige richtlijn)
- lunchpakket voor de eerste dag
DENK EVENTUEEL OOK AAN..........
- medicijnen als je die gebruikt
- reservebril als je een bril of lenzen hebt
- spelletjes
Het is handig wanneer je naam op je spullen staat. Het is niet de bedoeling dat er
mobiele telefoons meegenomen worden. In noodgevallen kan er contact opgenomen
worden met de excursietelefoon of het groepsverblijf. Ook kunt u school bellen, zodat zij
contact op kunnen nemen met Dhr. Knots.
ADRES
Telefoonnummer: 0572 393 049
Bezoekadres:
Summercamp Heino – Schaarshoekweg 1 – 8131 RE – Wijhe
Postadres:
Summercamp Heino – Postbus 39 – 8140 AA Heino

