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Thema uitleg 

Om de schat te 

kunnen vinden heb je 

stickers/stempels 

nodig. Je kan 

stickers/stempels 

verdienen door goed 

gedrag vertonen. Met 

deze 

stickers/stempels kan 

je hints krijgen wat 

betreft de locatie van 

de schat om hem te 

kunnen vinden. Hoe 

meer 

stickers/stempels jij 

verdiend hoe meer 

hints je krijgt 

waardoor het 

makkelijker wordt 

om schat te vinden.  

Leerjaar 1 en leerjaar 

2 hebben beide een 

eigen schat die zij 

moeten proberen te 

openen. Dit moeten 

zij doen door samen 

te werken. Alle hints 

zijn verdeeld over de 

opdrachten en over 

alle klassen. De 

klassen moeten 

samenwerken om de 

hints samen te 

kunnen voegen en de 

locatie te kunnen 

achter halen.  

Aan het einde van het 

kampkunnen alle 

hints worden 

samengevoegd om de 

locatie te achterhalen 

en kan er worden 

gezocht naar de 

schat. 

WAT NEEM IK MEE?  
Kan ik me kleden? 

 
o lange en korte 

broek(en)  
o T-shirts / hemdjes / 

long sleeves / trui 
o sokken / ondergoed 
o stevige schoenen 
o slippers  
o sport kleding/sport 

schoenen 
o jas 

 

Kan ik me wassen? 

o washand / handdoek 
/ baddoek 

o toilet spullen / 
deodorant / lekkere 
luchten e.d. 
 

Kan ik slapen? 

o knuffelbeest 
o matje of luchtbed 
o hoeslaken  
o kussensloop 
o slaapzak of 

laken 
o pyjama  

 

Categorie Z 
 

o Zeer nodige  
T-doek 

o Zaklamp 
o Zonnebrand crème / 

regenkleding ( je weet 
’t nooit) 

o vuilnisZak 
o Zwarte pet 
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Staniscourant 
1E JAARGANG STANISLAS BEWEEG VMBO 06-07-2021 

THEMA 
Het kamp thema is Lets play a game- de 
verloren schat. Het spel is het vinden 
van de verloren schat. Door met alle 
klassen samen te werken kan je hints 
krijgen over waar de schat verborgen 
ligt. 

EXPEDITIE STANISLAS 
WAT IS DE PLANNING? 

 
• 7.30 UUR VERZAMELEN OP HET 

SCHOOLPLEIN 
• OUDERS: KISS & GO 

 
• MELD JE BIJ JE MENTOR 

 
• 8.00 UUR VERTREK VANAF HET 

EISENHOUWERPLEIN (VOOR DE DOMINO’S 
PIZZA) 

 
• JE BAGAGE IS GELABELD EN IN 1X ZELF TE 

DRAGEN 
 

• LEERJAAR 1 EN LEERJAAR 2 IEDER EEN 
EIGEN KAMP 

• 8 X TEAMBUILDENDE ACTIVITEITEN 
• 2X AVONDSPEL 
• SAMENWERKEN OM DE SCHAT TE OPENEN 
• OUTDOOR ACTIVITEITEN 
• LEER ELKAAR KENNEN 
• VERLEG JE GRENZEN 

 
• 12.00 UUR AANKOMST OP HET 

EISENHOUWERPLEIN/SCHOOL 
• JE MELD JE AF BIJ JE MENTOR EN KUNT 

LEKKER GAAN SLAPEN. 
 

 


