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Aan de ouders / verzorgers en leerlingen van leerjaar 1 (2022 – 2023) 
Aan de leerlingen van leerjaar 1 
 
 
 
 
 
 
Beste ouders/verzorgers, beste leerling, 
 
We gaan aankomend schooljaar met leerjaar 1 op kamp! Tijdens dit kamp ga je 
jouw klas leren kennen. Daarnaast zullen veel docenten aanwezig waar je les 
van kan krijgen in het eerste leerjaar.   
 
Voordat wij op kamp gaan, willen wij alvast de eerste informatie geven.  
 
Wanneer? 
We gaan op kamp van woensdag 30 augustus tot en met vrijdag 2 september 
bij eXito in Beekbergen. Jullie worden op woensdag 30 augustus 2022 om 
08.30 verwacht op school. We verwachten jullie op vrijdag 2 september 2022 
om ongeveer 16.00 uur terug op school. 
 
Waar? 
Het adres van het kamp is 
 
eXito 
Lage Bergweg 10 
7361 GT Beekbergen 
 
Wat moet je meenemen op kamp?  
(TIP! Zorg ervoor dat het zichtbaar is welke spullen van jou zijn!)  
 
Belangrijk!!! 

• Identiteitsbewijs (ID of paspoort) 

• Zorgpas  

• Zonnebrand en muggenspray  

• Medicijnen (in overleg met en melden aan je mentor) 

• Vuilniszak voor je vieze/natte kleding 
 
 
Dagelijkse kleding 
Voldoende sokken 
Voldoende ondergoed 
T-shirt met korte en lange mouwen (houd rekening met het bos) 
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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/nat mag worden 
 
Regenkleding 
Regenjas en regenbroek 
 
Slaapspullen/Toiletspullen 
1 PERSOONS LUCHTBED/MATJE/STRETCHER 
SLAAPZAK 
KUSSEN 
Slaapkleding 
Voldoende handdoeken  
Slippers  
Toilettas: tandpasta, tandenborstel, deodorant, haarborstel, shampoo en gel 
(eventueel nog eigen spullen/inbreng) 
 
Servies 
Plastic bord  
Plastic kom  
(Plastic) bestek 
Plastic beker 
Theedoek om af te wassen 
 
Wat verwachten wij dat je thuis laat? 
Energiedrank(en) 
Kostbaarheden (bijvoorbeeld sieraden) 
Telefoon 
 
Wij wensen dat jij je telefoon thuis laat. Dit omdat wij willen dat jij je kunt 
focussen op het kamp. Tijdens het kamp ben je veel bezig met activiteiten 
waarbij je jouw telefoon niet bij je mag hebben. Je spullen moeten dan in de 
tent blijven en er zijn geen kluisjes. In geval van nood kunnen 
ouders/verzorgers bellen met school. 
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Wij kijken enorm uit naar het kamp en wij hopen dat jullie er ook heel veel zin 
in hebben! 
 
We hopen jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er nog 
vragen/onduidelijkheden zijn, neem dan even contact op met de heer Jansen 
of de heer Peters. 
 
Groet namens de kampleiding,  
 
 
Y. Jansen     M. Peters  
JANY@staniscollege.nl   PETM@stanislascollege.nl 
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