Informatie over de kennismakingsdagen in Borger
ma 30 mei t/m wo 1 juni met aansluitend 2 activiteitendagen.
Deze informatie is bestemd voor de leerlingen en ouders van
klas: B1A, B1D, B1E, B1F, B1H, B1J, B1K
Praktische informatie:
Ons adres in Borger is:
Groepsaccommodatie “Klonie”
Ellertsweg 4
9535 TA Ellertshaar (gemeente Borger-Odoorn)
Tel: 0599-287325
Alleen bellen indien strikt noodzakelijk!
De website van de Klonie is: www.klonie.nl
We vertrekken op maandagochtend 30 mei vanaf het Boendersveld (parkeerterrein bij de RSG). Om
8.00 uur meld je je bij je mentor. Bagage inladen om 8.15 uur. Vertrektijd: 08.30 uur. Tussen 7.45 8.00 uur worden er 165 leerlingen naar De RSG Enkhuizen gebracht. De stoplichten op de
Drechterlandseweg (N302) staan slechts enkele minuten op groen. Dat betekent een lange file van 2
kanten richting de afslag naar school. Wij raden u dan ook aan om, indien voor u van toepassing, op
de fiets vanuit Enkhuizen te komen of via de Gouw naar school te rijden.
Aankomst in Enkhuizen op het Boendersveld (parkeerterrein bij de RSG). Op woensdag 1 juni
vertrekken we om 12.00 uur vanuit Borger, we verwachten tussen 14.00 – 14.30 uur aan te komen.
Er is een goede reisverzekering afgesloten met dekking in geval van kosten bij ongevallen,
geneeskundige hulp, bijzondere reis- en verblijfkosten en een wettelijke aansprakelijkheid van de
leiding. Voor verzekering van de bagage geldt een beperkt eigen risico.
Mochten dingen niet duidelijk zijn, dan kan contact opgenomen worden met de mentor.
Belangrijk:
Bijzondere omstandigheden (dieet, vegetarisch, medicijnen, allergische reactie wespensteek, etc.)
moeten bij de mentor gemeld worden.
Meenemen:
•
•
•
•
•
•
•
•

een goed humeur
kleding voor warme en koude dagen
sportschoenen
toiletbenodigdheden, o.a.: tandenborstel, tandpasta, douchecrème, handdoeken
badhanddoek, zwem- en regenkleding
slaapzak + hoeslaken, kussen met sloop en je “knuffel”
bestek, bord, theedoek en een drinkbeker voorzien van naam en klas
brildragers: een reservebril

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pen
zaklantaarn
een lunchpakket voor de eerste middag!!!!
Rugtasje en een drinkflesje of bidon voor tijdens de survivaltocht
Anti-muggenproduct
zonnebrandcrème
Badslippers
Vuilniszak voor vieze/natte was voorzien van naam
Wat zakgeld, maximaal €10,- (de accommodatie beschikt over een winkeltje waar
snoep, chips, ijs, fris, kaartjes en souvenirs gekocht kunnen worden)
Mobiel mag mee, eigen verantwoordelijkheid!!!!

Bonte Avond
Natuurlijk is er een Bonte/disco Avond! Bedenk iets leuks en neem (eventueel) kleren en spullen
mee. Het thema is: NEON

Regels en afspraken:
•
•
•
•
•
•

Er wordt voor ons gezorgd, maar af en toe helpen we mee. Van je mentor hoor je wanneer je
bent ingedeeld voor corvee. Iedere ochtend ruimen we na het ontbijt even de slaapzaal op.
We slapen op zalen. De indeling hoor je ter plekke van de leiding.
Tussen 23.30 en 7.30 uur moet het stil zijn in het gebouw. Roken en vuur maken is verboden.
Het meenemen en/of drinken van energiedrankjes is niet toegestaan.
Eventuele vernielingen moeten door jezelf of ‘thuis’ betaald worden. Dat we de zaak schoon
houden is vanzelfsprekend.
In je “vrije tijd” blijf je op het kamp.

Terug van kamp:
•

•

Wij attenderen de leerlingen tijdens kamp dagelijks erop om zichzelf en elkaar te controleren
op teken. Het zou kunnen zijn dat er een teek over het hoofd is gezien. Wij raden dan ook
aan om na kamp uw zoon of dochter nog een keer goed op teken te controleren.
Alle spullen die op de laatste dag rondzwerven op het complex van Klonie nemen wij mee
naar school en hangen/leggen wij in het domein. Sokken en ondergoed worden niet door ons
meegenomen.

Hierbij een overzicht van de activiteiten voor donderdag en vrijdag:

Programma A
Groep 1 (30 ll)

Groep 2 (30 ll)

Groep 3 (30 ll)

Programma B
Groep 4 (30 ll)

Groep 5 (30 ll)

Groep 6 (30 ll)

creatief
lasergamen
pauze
bowlen
lasergamen
bowlen
pauze
creatief
bowlen
creatief
pauze
lasergamen

tafeltennis
klimmen of midgetgolf
film Drommedaris
film Drommedaris
tafeltennis
klimmen of midgetgolf
klimmen of midgetgolf
film Drommedaris
tafeltennis

Op deze twee dagen draaien we een ochtend- en middagprogramma. We starten om 8.30 uur en
eindigen om 14.30 uur. Meer informatie over de indeling, tijden en locatie volgt.

Indien u hierover vragen heeft kunt u contact opnemen met de mentor.

Met vriendelijke groet,
Brugklascoördinatoren
Bart van Rhijn en Sander de Jong

