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Beste brugklasser, 

 

Het is al bijna zo ver, we gaan samen op kamp! Samen met alle brugklassen 

van het gymnasium Celeanum gaan we drie dagen naar Summercamp Heino, 

op de fiets!  

Voor sommigen best wel spannend, misschien ken je nog niet zoveel kinderen 

uit je nieuwe klas. Wees gerust, je bent zeker niet de enige. Onze ervaring is 

dat het sluiten van nieuwe vriendschappen in je klas zeker op kamp heel snel 

kan gaan. We gaan er wat leuks van maken! Wedden dat je na het kamp niet 

kunt wachten om ‘echt’ aan de slag te gaan? 

 

In dit boekje kun je wat extra informatie vinden over het kamp en kun je alvast 

een beetje zien wat we allemaal gaan doen. Het programma kan ter plekke 

gewijzigd worden als de situatie daartoe aanleiding geeft. Luister goed naar de 

instructie van de leiding. 

 

We zullen ons als docenten natuurlijk houden aan de 1,5m afstand tot leerlingen 

en tot elkaar.  

 

Mocht je toch nog vragen hebben dan kun je altijd contact opnemen met je 

tutor, of met mevrouw Kruizinga.  

 

Wij hebben al ontzettend veel zin in het kamp en hopen dat voor jou hetzelfde 

geldt! 

 

Groetjes, 

de kampleiding. 
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Mevrouw Kruizinga is algemeen contactpersoon van het Celeanum tijdens het 

kamp. Telefoonnummer: 06-57746532 

 

Summercamp Heino   

Schaarshoekweg 1, 8131 RE Wijhe 

0572-393049 
 

Niet vergeten mee te nemen 

⃝ slaapzak 

⃝ kussensloop 

⃝ evt. eigen kussen 

⃝ pyjama 

⃝ toiletgerei 

⃝ sportkleding 

⃝ zwemspullen 

⃝ trui 

⃝ regenkleding 

⃝ waterdichte  

schoenen 

⃝ extra sokken 

⃝ huisschoenen 

(pantoffels, slippers of 

i.d.) 

⃝ handdoek,  

⃝ zaklantaarn, 

⃝ spelletjes 

⃝ leesboek 

⃝ papier 

⃝ schrijfgerei 

⃝ maximaal € 5,- 

zakgeld 

⃝ telefoonnummer(s) 

van je ouders  

(niet je telefoon zelf) 

 

Natuurlijk is het fijn om al een beetje te weten met wie je te maken krijgt op het 

kamp. Voor nu nog onbekend maar we leren elkaar vast snel kennen.  

Mevrouw Kruizinga (coördinator van de brugklas), natuurlijk de tutoren: 

mevrouw Weustenenk, (1a), mevrouw Arink (1b), meneer Ballast (1c),  

mevrouw ten Dolle (1d) en mevrouw Lorijn (1e). Daarnaast gaat ook onze 

leerlingbegeleidster mee, mevrouw Rouw.  

 

Verder ga je ook kennis maken met meneer Grave (Technology & Design), 

meneer Jansen (Frans), mevrouw Vogelzang (aardrijkskunde) en meneer Frijda 

(claviger).  
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Vertrek van school vanaf 10.00 uur aan de Zoom. We fietsen samen naar Heino, 

ook de maatjes fietsen gezellig met ons mee en blijven lekker slapen.  

We verzamelen de bagage in de gymzaal. Zorg dat elke tas die mee gaat naar 

het kamp een gekleurd lintje krijgt, overeenkomend met de kleur van je 

gekregen schoolshirt. De lintjes krijg je op school. Vergeet je niet je versierde 

shirt te dragen?  

Het tijdschema is als volgt: 

Klas Vertrek per fiets 

1a 10:00 uur 

1b 10:10 uur 

1c 10:20 uur 

1d 10:30 uur 

1e 10:40 uur 

 

Bij aankomst krijg je te horen in welk huis je slaapt en of je daar al naar toe kunt. 

Zodra de bagage aangekomen is, volg je de aanwijzingen van de leiding op om 

de bagage over de huizen te verdelen. De exacte tijden van de maaltijden krijgen 

we ter plekke te horen.  

We lunchen gezamenlijk in het restaurant.  

 

’s Middags rouleren de klassen drie verschillende onderdelen:  

een kringgesprek, speeddaten met je klas en ‘Onze klas – een team!’  

Tijden volgen op kamp.  

Gezamenlijk avondeten in het restaurant. 

Vrije tijd   19.00 – 19.30 uur 

Kraak de code   19.30 – 21.00 uur 

Vrije tijd   21.00 – 22.00 uur 

 

We spreken een tijd af waarop iedereen weer in het huisje is.  
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Gezamenlijk ontbijt in het restaurant.  

 

Challenge run  10.00 tot 15.00 uur 

De Challenge Run is een actief outdoor parcours dat bestaat uit diverse 

onderdelen. Je maakt hierbij groepsgewijs kennis met vele activiteiten 

waaronder het hoogteparcours, de trapezesprong, boogschieten en kanovaren. 

Bij elk onderdeel zijn punten te verdienen en het team met de meeste punten 

wint een leuke prijs. Teams die goed samenwerken en communiceren verdienen 

de meeste punten. We lopen vanaf het kamp naar de Challenge Run, ongeveer 5 

minuten lopen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrije tijd  15.30 tot 17.00 uur (met elkaar spelletjes spelen,  

 bijkletsen, lekker even een boek lezen, douchen, 

 etc.) 

 

  

Kampvuur, broodjesbakken en muziek    

 

Daarna vrije tijd en we spreken een tijd af waarop alle leerlingen weer in het 

huisje zijn.  
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Voor het gezamenlijk ontbijt ruimen we de kamers op en brengen we de bagage 

weg naar de vrachtwagen. 

 

Dancebattle   9.30 tot 12.00 uur 

Kunsteducatie Nederland komt voor ons met vijf dansdocenten naar Heino om 

per klas een te gekke dancebattle te verzorgen. Trek je beste moves maar vast 

uit de kast!  

 

Na het ochtendprogramma lunchen we nog eenmaal gezamenlijk in het 

restaurant.  

 

Vertrek naar Zwolle vanaf 13.30 uur. We vertrekken per klas 5 minuten na 

elkaar. De eerste klas zal vanaf 14:30 uur aankomen.  

De bagage is weer op te halen in de gymzaal.  

 

En dan… even bijslapen en maandagochtend fris op pad voor jullie eerste echte 

lesdag! Tot dan! 
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