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8 juli 2021 
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Briefnummer/referentie 
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Aan de ouders / verzorgers van de leerlingen van leerjaar 3 
Aan de leerlingen van leerjaar 3 
 
 
 
 
 
Beste ouders / verzorgers, beste leerling, 
 
We gaan voor het eerst met leerjaar 3 op kamp! Wat een geluk dat jij daarvan 
onderdeel mag uitmaken. De afgelopen twee jaar zijn gekke jaren geweest en 
wij willen er graag met jou en alle andere leerlingen van leerjaar 3 een feestje 
van maken! 
 
Voordat wij op kamp gaan, willen wij alvast de eerste informatie geven.  
 
We gaan op kamp van maandag 6 september tot en met woensdag 8 
september in het mooie Loon op Zand.  
 
Aanwezig op school:  maandag 6 september 2021 - 08.45 uur  
Aankomst terug op school:  woensdag 8 september - 19.00 uur (ongeveer) 
 
 
Waar gaan we heen? 
 
Kamphuis ‘Kuijperhoefke’  
Land van Kleef 6a  
5175 BT Loon op Zand 
 
Wat moet je meenemen?  
(TIP! Zorg ervoor dat het zichtbaar is welke spullen van jou zijn!)  
 
Belangrijk 

• Identiteitsbewijs (ID of paspoort, dit mag een kopie zijn)  
• Zorgpas (dit mag een kopie zijn). 
• Rugzak  
• Theedoek, drinkbeker en/of waterfles 
• Geld voor het woensdag-programma (maximaal EUR 20,00) 
• Zonnebrand en muggenspray  
• Medicijnen (in overleg met Lotte van Walstijn en/of Jeroen Spruijt) 
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Dagelijkse kleding 

• Sokken 
• Ondergoed 
• T-shirt met korte mouwen (houd rekening met het bos) 
• T-shirt met lange mouwen (houd rekening met het bos) 
• Korte broek 
• Lange broek 
• Trui en/of vest  
• Schoeisel (dichte schoenen vanwege het bos) 
• Slippers 

Sportkleding (meerdere setjes) 

• Sport t-shirt (lang en/of kort) 
• Sportbroek (lang en/of kort) 
• Sportsokken 
• Sportschoenen 
• Kleding die eventueel vies mag worden 

Regenkleding 

• Regenjas 
• Regenbroek 

Slaapspullen/Toiletspullen 

• Slaapkleding 
• Slaapzak  
• Kussen 
• Hoeslaken 
• Voldoende handdoeken  
• Toilettas met tandpasta, tandenborstel, deodorant, haarborstel, 

shampoo en gel (eventueel nog eigen spullen/inbreng) 

Wat moet je thuislaten? 

• Energiedrank(en) 
• Kostbaarheden (bijvoorbeeld sieraden) 
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Je mag je telefoon meenemen op kamp, maar je laat die gedurende de 
activiteiten in het kamphuis. Je krijgt maximaal één uur per dag de tijd om 
gebruik te maken van je telefoon.  
 
Wij kijken enorm uit naar het kamp en we hopen dat jij er ook heel veel zin in 
hebt! 
 
Mochten er nog vragen of onduidelijkheden zijn, neem dan even contact op 
met Lotte van Walstijn of Jeroen Spruijt . 
 
Er komt nog een noodnummer maar daar wordt later meer informatie over 
verstrekt. 
 
 
Groet namens de kampleiding,  
 
 
 
 
Lotte van Walstijn  
WALL@stanislascollege.nl  
 
Jeroen Spruijt  
SPRJ@stanislascollege.nl  
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