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Groningen, juni 2021 

Onderwerp: Introductiekamp Montessori Lyceum Groningen klas 1 en 2 

Beste leerlingen / ouders / verzorgers,  

We zijn heel verheugd dat we komend schooljaar mogen starten met onze traditie: het introductiekamp! Voor 
vrijwel al onze leerlingen zal het dit jaar een nieuwe belevenis zijn waarbij we elkaar in een informele, 
gezellige en veilige sfeer beter leren kennen. Het introductiekamp van het Montessori Lyceum Groningen vindt 
plaats van woensdag 25 augustus tot en met vrijdag 27 augustus. We zullen met alle klassen gaan 
kamperen op camping 'It Wiid' bij Eernewoude in Friesland. Gedurende het kamp zullen alle klassen worden 
begeleid door hun mentoren en andere docenten. Ongeveer 60 medewerkers plus een aantal ouderejaars 
leerlingen nemen de begeleiding voor hun rekening 

• Vertrek en aankomst 

De eerste klas leerlingen vertrekken woensdag 25 augustus om 9.00 uur, graag om 8.30 uur aanwezig zijn. 
De tweede klas leerlingen vertrekken op woensdag 25 augustus om 10.00, graag om 9.30 uur aanwezig zijn. 
Wij vertrekken vanaf de parkeerplaats bij de Hoornse meer (Kaapse Baan, 9766 Eelderwolde). Wij reizen 
per bus richting Eernewoude. 

Bij het halen en brengen van de leerlingen vragen wij de ouders bij het parkeren aanwijzingen van de 
verkeersregelaars op te volgen i.v.m. doorstroom. Wij verzoeken u vriendelijk uw auto alleen op de 
aangegeven plaatsen te parkeren, daar de bussen ruimte nodig hebben om te manoeuvreren. De leerlingen 
worden vrijdag op verschillende tijden bij de Hoornse meer terug gebracht. Raadpleeg hiervoor het 
onderstaande schema. Wilt u bij de aankomst op vrijdag rekening houden met enige vertraging.  

(Kaapse Baan, 9766 Eelderwolde). Vertrek woensdag 25 augustus Aankomst vrijdag 27 augustus 

Klas 1 09.00 uur (08.30 uur aanwezig) +/- 12.00 uur  

Klas 2 10.00 uur (09.30 uur aanwezig) +/- 13.00 uur 

• Wat gaan we doen? 

Op de camping ga je, naast uiteraard kamperen, allerlei workshops volgen. Je volgt workshops samen met je 
klas en je mentoren.  Daarnaast wordt er gezamenlijk gegeten en zullen we voor beide avonden een 
spetterend én gezellig avondprogramma verzorgen. Er wordt overnacht in (zelf meegebrachte) kleine tentjes, 
die per klas gegroepeerd zullen worden onder begeleiding van de mentoren.  

• Hoe/wat gaan we eten? 

Ontbijten doen we gezamenlijk met de klas in 'de grote tent' waar brood, beleg enz. voldoende aanwezig zijn. 
's Middags wordt hier ook de lunch genuttigd. Woensdag- en donderdagavond wordt er door de camping voor 
het avondeten gezorgd. Bij de maaltijden wordt voor drinken gezorgd. Voor meer dorst verwijzen we naar de 
mentoren (ranja), kranen op het terrein of de kampwinkel. Op vegetariërs is gerekend, andere 
dieetwensen/allergieën horen we graag voor het kamp. Dit kunt u invullen op het daarvoor bestemde 
noodformulier dat bij deze brief is verstrekt. Dit formulier wordt direct na de zomervakantie bij de eerste 
bijeenkomst bij de mentor ingeleverd.   

• Muggen! 

De ervaring leert dat er in Eernewoude heel veel muggen zijn. Neem hiervoor voldoende muggenspray (met 
deet) mee. Eventueel ook anti jeuk. Bij hevige reactie is het raadzaam om voor aanvang van het kamp al  te 
beginnen met het slikken van antihistaminica (eventueel in overleg met de eigen huisarts).  

• Hoe kunt u ons tijdens het kamp bereiken?  

Tijdens het kamp kunt u ons, uitsluitend in noodgevallen, bereiken via de hotline:  06-54966636. Tevens zijn 
de mentoren aanspreekpunt.  

 



• Wat moet je meenemen? 

Per mentorgroep wordt afgesproken wie een tent meeneemt en wie er bij elkaar in een tent slapen. Dus vraag 
thuis alvast of je een tent hebt (max. 4 persoons) en kunt meenemen. Zet je tent van te voren een keer op 
dan weet je hoe het moet en controleer of alles compleet is!! 

Wat je in ieder geval moet meebrengen is: 

✓ lunchpakket voor woensdagmiddag 
✓ een slaapzak + matje/luchtbed (pomp) 
✓ bord + beker + bestek  
✓ een theedoek  
✓ laarzen, regenkleding  
✓ slippers/crocs/makkelijke schoenen 
✓ zwemkleding  
✓ sportkleding/schoenen  
✓ goede warme trui.  
✓ Het hotlinenummer: 06-54966636 
✓ toilettas + inhoud  
✓ handdoeken, washandjes etc.  

✓ eventuele medicijnen (melden bij 
mentor) 

✓ Muggenspray met deet 
✓ pet en zonnebrand  
✓ tent (ook buitentent, haringen en 

stokken) 
✓ grondzeil, plastic 
✓ lege vuilniszak 
✓ zaklantaarn  
✓ reservebatterijen en opladers  
✓ zakgeld (€ 7,50 moet genoeg zijn)  
✓ reserve kleding (bij sommige 

activiteiten kun je vies of nat worden

Probeer alles in één tas te houden en zorg dat je bagage duidelijk gelabeld is! Pak alles waterdicht in!! 
Kostbaarheden voor worden voor eigen risico meegenomen.  

 

Om ons verblijf voor iedereen zo prettig mogelijk te laten verlopen en anderen niet tot overlast te zijn 
hebben we een aantal regels opgesteld: 

• Tijdens het kamp mag er niet worden gerookt of alcohol en energydrank worden genuttigd.  

• Om overlast zoveel mogelijk te beperken, vooral ’s avonds, geen geschreeuw en hard spelende 
muziek.  

• Toiletgebouwen, winkel en andere ruimtes van de camping dienen na gebruik netjes en heel 
achtergelaten te worden.  

• Buiten de activiteiten om bevind je je uitsluitend op de voor ons gereserveerde velden.  

• Iedereen meldt zich dagelijks meerdere malen bij de mentor en bespreekt met de klas de lopende 
zaken.  

• De klassen staan bij elkaar in de afgezette velden. Het is niet toegestaan je tent bij een andere 
groep te plaatsen.  

• De gangen gemaakt tussen de tenten moeten vrij blijven.  

• Na 23.00 uur bevindt iedereen zich in zijn/haar eigen tent en zorgt ervoor dat anderen kunnen 
slapen tot minstens 7:30. 

• Iedereen doet elk dagdeel aan één van de activiteiten mee. Het is niet toegestaan zich te 
onttrekken aan de activiteiten.  

• Leerlingen worden geacht altijd de aanwijzingen van de begeleiders, en vooral van het 
campingpersoneel, op te volgen.  

• Afwassen alléén bij de toiletgebouwen in de daarvoor bestemde afwasbakken 

• Zwembad: 

• Alleen te gebruiken voor vrij zwemmen op de aangegeven tijden en onder begeleiding van 
minstens één van onze medewerkers. 

• Niet voor de wateruitvoer van de glijbaan liggen. Niet in de glijbaan lopen en niet in de glijbaan 
omhoog klauteren en niet in het ondiepe duiken

Bij vragen kunt u mailen met m.a.nijland@o2g2.nl. Bij heel dringende gevallen kunt u contact opnemen met Margit 
Nijland (06-54966636).  

Met vriendelijke groet, 

 

De introductiekamp commissie: Margit Nijland, Gerda Oedzes, Tim Blaauw, Jakko Dassen en Henri Boer.

  

mailto:m.a.nijland@o2g2.nl

