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HET IS BIJNA ZOVER..
Het is bijna zover: we gaan op werkweek! In deze brief vind je praktische
informatie en tips, ter voorbereiding op deze fantastische week.

VERBLIJF
We verblijven in “De Haverkamp”, een groepsaccomodatie gelegen in
Hengelo (Gelderland). 
Het adres: Vierblokkenweg 3, 7255 MZ Hengelo, tel.: 057-5467666. 
Voor een indruk van de accommodatie: kijk eens op deze website. 

We zijn te gast, en hopen ook in de toekomst nog van harte welkom te zijn.
Daarom spreekt het voor zich dat we met elkaar alles zo netjes mogelijk
houden. Het terrein, het sanitair en natuurlijk: de slaapgelegenheid! We
slapen in kamers en in tenten.

Als je vrij bent, kun je in de recreatiezaal of buiten op het sportveld terecht.
Je mag niet van het terrein af, tenzij we georganiseerd gaan wandelen of
met z’n allen iets gaan doen.

https://www.grotegroepsaccommodatie.nl/


PROGRAMMA
Maandag
We verzamelen om 09.15 uur op het parkeerterrein bij het zwembad Maesemunde aan
de Julianaweg in ’s-Gravenzande. Nadat alle tassen zijn ingeladen hopen we tussen
09.30 en 09.40 uur te vertrekken. Er moet op deze dag een lunchpakket meegenomen
worden. Onderweg bezoeken we de Loonse en Drunense Duinen, waar we (buiten!)
verschillende activiteiten ondernemen. Om ongeveer 17.30 uur hopen we in Hengelo
te zijn. ’s Avonds spelen we een gezamenlijk spel, en we sluiten de dag af met een
wandeling.

Dinsdag
’s Ochtends/'s Middags: klimbos of zeskamp
’s Avonds: Pubquiz, Silent Disco, avondwandeling

Woensdag
’s Ochtends: Zwembad Rozengaarde (Doetinchem)
’s Middags: Oud-Hollandsche Spelen
’s Avonds: Spel “Ik hou van Holland”; avondwandeling

Donderdag
’s Ochtends/'s Middags: Kanotocht Almen-Zutphen / bezoek aan Zutphen
’s Avonds: uit eten in Enschede, avondwandeling

Vrijdag 
Thuiskomst (na tussenstop in Utrecht) 
Tijd: tussen 16.30 en 17.30 uur 
Locatie: parkeerterrein Maesemunde (Julianaweg ‘s-Gravenzande)

MAALTIJDEN
De maaltijden worden deels door
onszelf bereid. Er komt dus een
corveerooster voor werkzaamheden,
zoals: aardappels schillen,
tafeldekken, afwassen enz. Met een
grote groep tegelijk aan tafel zal het
zeker gezellig druk zijn. Toch is het
belangrijk aan het begin van de
maaltijd een moment van stilte te
houden en aan tafel alles netjes en
ordelijk te houden. Bij de maaltijden
zullen we ook de mededelingen doen
over het programma, de tijdstippen
van vertrek etc.

Je krijgt van ons natuurlijk regelmatig
iets te drinken en te snoepen. We
hebben veel fruit bij ons! Bij het
ontbijt krijg je gelegenheid een
lunchpakketje te maken voor die dag.



ZAKGELD
In principe kun je de week doorkomen
zonder zakgeld, want we zorgen voor
alles. Toch is het in de praktijk leuk om
wel wát zakgeld mee te nemen. We
komen onderweg bijvoorbeeld langs
een ijsboer, in Zutphen krijg je even
gelegenheid de stad in te gaan, na
afloop van het zwemmen kun je een
patatje halen, etc. 

Op donderdagavond krijg je van ons een
tientje om wat te eten in Enschede, en
daar kun je wat geld bij leggen als je
iets uitgebreider wilt eten. Neem niet
teveel mee: hoe meer je mee neemt, hoe
meer je kunt kwijtraken.

BEGELEIDING
De begeleidende ploeg docenten
bestaat uit de dames: 
Van Harmelen, Van Wingerden, Kuiper,
Bakker, Vree, Nierop, Rüter, Kruithof;

en de heren: Van der Bijl, Bax, Sabee,
Van Reenen, Tigelaar, Van der Windt jr.,
Van der Windt sr. en Faase. 

In geval van nood zijn we te bereiken via
meneer Faase (06-24881686) of
mevrouw van Harmelen (06-48480699).

Buiten de normale openingstijden van
school is ook mevrouw Verweij
bereikbaar: 06-20294417

BIJZONDERHEDEN
Als er bijzonderheden zijn (bijv. i.v.m.
gezondheid, medicijngebruik o.i.d.)
moet dat aan één van de begeleiders
worden meegedeeld.

BAGAGE
Voor meegenomen spullen wordt door
de school geen verantwoording
gedragen! Denk dus na voordat je
allerlei apparatuur meeneemt: het kan
stuk gaan. In de bus worden
meegebrachte speakers niet
toegestaan. Wees terughoudend met
het gebruik van föhns; bij gebruik van
meer dan één föhn per slaapkamer slaan
de stoppen door.

Het is erg belangrijk de hoeveelheid
bagage te beperken. Neem één
gemerkte (weekend)tas mee! Koffers
zijn zéér onhandig, zowel in de
slaapzaal als om mee te nemen in de
bus. Vergeet niet ook je slaapzak van je
naam of een merkteken te voorzien.



WAT MOET JE MEENEMEN
Kussen
Hoeslaken (De locatie is keurig schoon, maar dat is echt wél zo fris!)
Slaapzak of dekbed
Handdoeken en 1 (oude) theedoek (die niet mee terug hoeft)
Schoenen die nat en modderig kunnen worden, én de volgende dag weer gebruikt
kunnen worden. Kaplaarzen bijvoorbeeld, of bergschoenen! We gaan iedere dag
wandelen, bij weer of geen weer. Door bossen, plassen, natte weilanden: niets houdt
ons tegen.
Regenkleding: we gaan gewoon naar buiten, ook als het een beetje regent. Een
regenjack is fijn, maar een poncho is ook praktisch. Wegwerpponcho: ook prima.
Een reflecterend hesje, wat wandellichtjes o.i.d.: we willen graag goed zichtbaar zijn
tijdens de avondwandelingen.
Herkenbare plastic tas (voor natte kleding na het kanoën)
Warme kleding: een lekkere capuchontrui bijvoorbeeld
Sport- en zwemkleding
Genoeg schone kleding; extra sokken, T-shirts enz.
Muntstuk van €1,- voor kluisje zwembad
Identiteitsbewijs
Een paar pennen!
Gezelschapsspelletjes
(Feestelijke) kleding voor de woensdag avond, in de kleur van je klas. Hoe gekker hoe
beter! (3A: oranje, 3B: rood, 3C: groen, 3D: blauw, 3E: roze, 3F: wit, 3G: zwart) Al is het
maar een T-shirt in de goede kleur: zorg dat je iéts bij je hebt, want het is niet leuk om
in je eentje zónder te zitten als de rest van je klas in een bepaalde kleur zit.

VRAGEN?
Zijn er vragen? Laat het ons weten!

P. Faase (fse@isw.info)
C. van Harmelen (hrn@isw.info)


