
BKK 1: maandag 24-9 t/m woensdag 26-9 2018 
en 
BKK2: woensdag 26-9 t/m vrijdag 28-9 2018 

Summercamp Heino |www.heino.nl  

B R U G K L A S K A M P  
I n f o r m a t i e f o l d e r  2 0 1 8 - 2 0 1 9  

 

Vanaf maandag 1 A ,  1 B ,  1 C ,  1 D   
Vanaf woensdag 1 E ,  1 F ,  1 G  

Adressen & 

Telefoonnummers 

 

Adres Kamplocatie: 
Summercamp Heino  
Schaarshoekweg 1  
8131 RE Wijhe  
www.heino.nl 

Schoolgegevens: 
Houtens 
Kruisboog 1  
3994 AE Houten  
www.hethoutens.nl 
 

Bereikbaarheid: 
Tijdens schooltijden: tel. 030 63 44 297  
Buiten schooltijden:  tel. 06 22 632 204  
 
 

Belangrijk! 
Geef dieet of allergieën vooraf aan je  
mentor door. De kok van het restaurant 
kan er dan rekening mee houden.  
 

Namens het hele team wensen we 
je een fantastisch kamp toe! 

 

 Maximaal 1 sporttas per leerling 

 Kleding (die vies mag worden) 

 Themakleding voor de Bonte Avond: 

‘Proud to be Fout!’ 

 Sportkleding en sportschoenen/gympen 

 Zwemkleding + handdoek 

 Toiletspullen 

 Handdoek en washand 

 Beddengoed: kussensloop, slaap-
zak/dekbed en hoeslaken (in vuilniszak 
met naamsticker!) 

 Goedkoop wit T-shirt, er wordt op 
getekend 

 Kleine tas of rugzak inclusief lunchpak-
ket voor op dag van vertrek 

 Zaklamp 

 Eventuele medicijnen 

Paklijst 



Tijden 

Dag van vertrek:  

Om 8.45 uur op school aanwezig. Je verzamelt 
bij je   eigen mentor. Je mentor vertelt je waar je 
heen moet en wat je met je bagage moet doen.  
 
Zorg voor een apart tasje met je lunchpakket 
voor de eerste dag.  Alleen dit tasje gaat mee in 
de bus. Je grote tas (dus geen koffer) gaat in het 
bagageruim van de bus. Zorg dat je schoenen 
aan hebt waar je goed op kunt lopen. 
 
Om 9.15 uur zullen we vertrekken richting  
Summercamp Heino . 
 

Dag van terugkomst: 
 

Woensdag  26 september 
of  
Vrijdag  28 september  
 
Verwachte aankomsttijd 14.30 uur bij school.  

Spannend! 
In de week van 24 september vindt het brug-
klaskamp plaats. Zit je in de brugklas, dan 
wordt het spannend voor jou! Iedereen is 
benieuwd hoe het op zo’n kamp gaat.  
 
In deze folder lees je alvast wat informatie 
over het kamp, zoals vertrektijden, het pro-
gramma en de locatie. 

 
Doel van het kamp 
Het doel van het brugklaskamp is elkaar be-
ter leren kennen. Wij vinden het belangrijk 
dat jij je klasgenoten goed leert kennen. Je 
zit een heel jaar, soms langer, samen in een 
klas. Ook is het fijn als je de andere leer-
lingen uit andere brugklassen een beetje 
kent. Tijdens het kamp leg je de basis voor 
een fijne, gezellige en leerzame tijd op Hou-
tens. Je gaat vooral dingen doen met je eigen 
mentorklas, maar soms zijn er ook activitei-
ten die je met andere klassen gaat doen, zo-
als bij het avondeten of bij de feestavond. 

Een goed begin: 

brugklaskamp! 

Verblijf en programma 
We verblijven op Summercamp Heino in Wijhe, 
vlakbij Zwolle. Het is het grootste Summercamp 
van Nederland! 
Je slaapt in een huisje met aparte kamers en  bed-
den. Op elke kamer lig je met ongeveer 4 of 8 leer-
lingen. Wat we precies gaan doen wordt na de 
zomer in de mentorles op school verteld.  
Alvast een paar ideeën: GPS-dropping, zintui-
genspel,  BBQ, zwemmen, midgetgolf en natuurlijk 
hebben we een feestavond.  
 

 
 
 
 
 
 
Regels 
De leefregels van Houtens gelden ook op het 
kamp, deze zijn te lezen op de site van Houtens en 
worden uitgebreid besproken in de mentorles.   
De basisregel is: ga respectvol met elkaar en     
elkaars spullen om.  
De leerlingen mogen geen telefoons, spelcompu-
ters of geluidsapparatuur meenemen; deze onder-
mijnen het doel van het kamp. Energydrinks zijn 
niet toegestaan, evenals chips en zoutjes. Wilt u 
hier bij het inpakken van de tas op letten? 
Als contact met thuis nodig of wenselijk is, dan kan 
dit met de mentor worden besproken. In deze fol-
der staan de noodnummers. In geval van nood 
kunnen je ouders tijdens schooltijden naar school 
bellen en als de school dicht is naar de brugklas-
kampleiding. 

http://www.heino.nl/

