
 
 
 
 
Aan de ouder(s) / verzorger(s) van 
de leerlingen van klas 1 
 
 
Medemblik, augustus 2021 
 
 
Betreft: kennismakingskamp 
 
Geachte ouder(s) / verzorger(s),     
 
Hierbij informeren wij u over het kennismakingskamp voor de eerste klassen op SG De Dijk. 
We vinden het belangrijk dat de leerlingen in de beginfase van hun carrière op school kennis 
maken met de school, de mentor en met elkaar. 
Aan het begin van het schooljaar gaan dan ook alle eerste klassen in de week van               
29, 30 september tot en met 1 oktober 2021 op kennismakingskamp. Dit kamp vindt plaats in 
de Stipe Meerweg 23 8561 AV Balk. 
 
Het programma ziet er in grote lijnen als volgt uit: 
 

• Woensdag 29 september vertrekken wij met de bus en vrachtwagens met fietsen 
naar Het Kameleondorp in Terherne. Van daaruit fietsen wij naar Balk. 

• Donderdag 30 september hebben we verschillende activiteiten gepland.  

• Vrijdag 1 oktober vertrekken wij weer richting Medemblik. We verwachten tussen 
15.30 uur en 16.00 uur weer op De Dijk te zijn. 
 

Uiteraard houden we rekening met de actuele ontwikkelingen rondom corona. Wij zullen 
deze reis organiseren conform de RIVM richtlijnen. Wij zouden u willen vragen om vóór we 
woensdag 29 september vetrekken, een zelftest af te nemen bij uw zoon/dochter. Tevens 
willen wij uw toestemming vragen om een eventuele zelftest af te mogen nemen bij uw 
zoon/dochter.  
 
Wij verzoeken de leerlingen hun mobieltjes en elektronische apparaten thuis te laten. 
Mobieltjes die mee zijn, nemen wij in. Ook tijdens dit kamp mogen leerlingen geen energie 
dranken meenemen.  
 
Zorg voor een fiets waar uw kind goed op kan fietsen. Indien er tijdens het kamp 
reparatiekosten gemaakt moeten worden, zijn deze voor rekening van de ouders. Een lekke 
band kan altijd gebeuren en repareren wij.  
 
Graag ontvangen wij het ingevulde google formulier voor uiterlijk dinsdag 14 september. 
https://forms.gle/3saSor5dXjJGR8SA9  
 
 
 

https://forms.gle/3saSor5dXjJGR8SA9


 
 
 
 
 
 
De kosten voor dit schoolreisje bedragen € 40,--. In dit bedrag zit inbegrepen: het vervoer, 
het verblijf, het ontbijt, lunch en het avondeten en de activiteiten. U ontvangt binnenkort een 
betalingsverzoek via WISCollect (via e-mail). 
 
Voor een noodsituatie is dhr. L. Beenen bereikbaar: 06-25562563. 
 
 
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met mevrouw Mous, meneer 
Ratten of mevrouw Sijm. 

Met vriendelijke groet, 

Mw. S. Mous  
Mw. R. Sijm 
Dhr. B. Ratten 

 


