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Hilversum, 19 juli 2022 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen in klas 2, 

 

Van woensdag 31 augustus tot en met vrijdag 2 september gaan we met alle leerlingen van klas 2 

op kamp in Noord- en Zuid-Limburg. De mentoren en begeleiders zijn al volop bezig met de 

voorbereidingen en verheugen zich er enorm op. Deze brief bevat globale informatie over deze 

excursie. 

 

Op woensdag 31 augustus vertrekken we in de ochtend met de bus richting Noord- of Zuid-

Limburg. Alle klassen worden over vijf verschillende accommodaties verdeeld.  

Tijdens het kamp staan er op de woensdag, donderdag en vrijdag verschillende activiteiten 

gericht op groepsdynamiek op het programma. Deze activiteiten zijn erop gericht elkaar goed te 

leren kennen.  

Op vrijdag 2 september keren we aan het einde van de dag terug naar huis. 

 

Indien de leerling een voedingsallergie heeft, dient dat bij ons bekend te zijn, zodat de 

kamporganisatie hier rekening mee kan houden. Ook zijn wij graag op de hoogte van eventuele 

ziektes of andere medische bijzonderheden waarvoor medicijnen moeten worden gebruikt. Wij 

willen u vragen dit uiterlijk vrijdag 12 augustus via de mail door te geven aan Tim Duijf, 

organisator kamp jaar 2: t.duijf@atscholen.nl. Uiteraard wordt er met deze gegevens discreet 

omgegaan. 

 

Tijdens de Lectio Brevis op dinsdag 30 augustus wordt er aan de leerlingen een boekje uitgereikt 

met daarin alle informatie over het kamp. Hierin zullen een uitgebreider programma, 

vertrektijden, telefoonnummers en een bagagelijst zijn opgenomen. 
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De week daarvoor ontvangt u een brief met meer informatie over vertrek- en aankomsttijden, 

accommodaties, bagagelijst en telefoonnummers.  

 

We hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd en we kijken erg uit naar de excursie! 

 

 

Hartelijke groet,  

 

Xanne van Buuren 

Afdelingsmanager leerjaar 2 

e-mail: x.vanbuuren@atscholen.nl 

 

Tim Duijf 

Organisator kamp 

e-mail: t.duijf@atscholen.nl  
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