Paklijst schoolreis 1e jaars Heino
Aan de ouders/verzorgers en leerlingen van het eerste jaar

Beste leerling, ouders/verzorgers,
In deze brief vindt u handige informatie over de 4 daagse schoolreis naar Summercamp Heino.
Wij verblijven in de Summercamp Heino, Adres: Schaarshoekweg 1, 8131 RE Wijhe, tel. 0572 393 049.
Schoolleiding: M. Meily 06-55794822
Het begeleidingsteam bestaat uit: Mevr. Blommestijn, mevr. Tjon a Tjoen, dhr. H. Sandberg, dhr. T. Snijders
mevr. W. de Goede en dhr. R. van Es.
Het vertrek van school is op maandag om 9.00 uur en op donderdag zijn wij rond 16.00 uur weer op school. Voor deze
dagen heb je een aantal dingen nodig, waarbij je er wel voor zorgt dat die in je tas passen.
Wat neem je mee:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Een slaapzak en een kussensloop/een dekbed met overtrek en een kussensloop.
Pyama, kleding en handdoeken voor drie dagen: denk eraan dat je in het bos bent en dus sneller vuil wordt dan in
de stad.
Sloffen voor binnen, slippers voor in de douche.
Sportkleding en sportschoenen.
Toiletspullen (zoals tandenborstel, kam/borstel, shampoo enz. Denk ook aan zonnebrand).
Voldoende ondergoed + voldoende sokken (+een reserve paar in het geval van slecht weer).
Eventueel kaplaarzen en een regenpak.
Zwemspullen.
Plastic zakken om natte en/of vieze kleding mee terug te nemen.
Zaklamp.
Lees en/of stripboeken.
Eventueel een pakje kaarten of andere spellen.
Indien nodig medicijnen, die ingeleverd worden bij de kampleiding. Ook wanneer je allergieën hebt willen we dit
graag weten.
Een mobiele telefoon mag mee, maar wordt ingeleverd. ’s Avonds tussen 19.00 uur en 20.00 uur mag de telefoon
gebruikt worden.
De school zorgt voor ontbijt, lunch en diner met bijpassend drinken en fruit. Tussendoortjes en snoep mag beperkt
worden meegenomen.

Wat neem je niet mee:
o
o
o
o

Neem niet al te veel geld mee. Er is een winkeltje op het terrein maar daar kun je niet uitgebreid winkelen.
Neem geen waardevolle spullen mee, je bent zelf verantwoordelijk voor de waardevolle spullen en het geld dat je
meeneemt. Trek dus niet bijv. niet je nieuwste sneakers aan, deze worden gegarandeerd vies!
(draadloze) speakers voor je telefoon.
Energiedrankjes zijn ten strengste verboden.

Met vriendelijke groet,
M. Meily
Horeca Vakschool Rotterdam

