Betreft: survivalkamp klas 3 Ardennen

8 september 2016

Beste ouders en leerlingen van de derde klassen,
Voor het eerst zullen we dit jaar een survivalkamp in de derde klas organiseren om het groepsgevoel binnen
de derde klassen te versterken, niet alleen met leerlingen uit de eigen maar ook uit andere derde klassen. We
zullen hiervoor speciaal naar de Ardennen afreizen, voor het echte survivalgevoel: back to basic.
We vertrekken op dinsdag 4 oktober na het vierde uur; de leerlingen moeten dus ’s morgens al bepakt en
bezakt in de juiste kleding op school komen. Er zullen ruimtes beschikbaar zijn om de survivalspullen te
stallen tot vertrek. Op vrijdag 7 oktober komen we rond 17.00 uur terug op school. Het programma zal
bestaan uit kompaslopen, een hoogteparcours, vlottochten, vuur-, water- en voedselinstructie, slapen in de
natuur en nog veel meer. Geen lichte opgave, maar de ervaringen van onze begeleiders van de afgelopen
jaren leert dat het ook voor de wat minder sportieve kinderen prima te doen is.
Het kamp vindt plaats in vier groepen, die willekeurig worden samengesteld uit de jaarlaag: er kan niet
gewisseld worden binnen de groepen. We doen dit bewust om bestaande vriendschapsverbanden niet altijd
dwingend te laten zijn. De vier groepen zullen elkaar niet of nauwelijks tegenkomen in de Ardennen.
Daar de kinderen behoorlijk veel moeten lopen, zijn goede schoenen (het hoeven niet per se loopschoenen
te zijn, maar de leerlingen moeten er gemakkelijk langdurig op kunnen lopen) een must. Ook een stevige,
goed zittende rugzak (inhoud ong. 40/50 liter) is van groot belang. We gaan ervan uit dat alle leerlingen deze
hebben of kunnen lenen van familie of vrienden. Indien dit een probleem is, graag even contact opnemen.
Het kamp is verplicht voor alle derdeklassers. Natuurlijk letten we erop dat het programma voor
iedereen uitvoerbaar is.
Het Hyperion Lyceum sluit GEEN annuleringsverzekering af voor de leerlingen. We adviseren ouders dus
zelf een annuleringsverzekering af te sluiten, omdat wij, ook bij ziekte, toch de volledige kosten moeten
betalen en dus doorberekenen.
Overzicht op een rijtje
 dinsdag 4 oktober vertrek na het vierde uur
 vrijdag 7 oktober rond 17.00 uur terug op school
 Indeling: 4 groepen, willekeurig samengesteld
 Zelf meenemen: goede loopschoenen, rugzak 40/50 liter
Wilt u het bijgevoegde contract graag zo snel mogelijk ondertekend retour meegeven, en
noodzakelijke informatie omtrent uw kind invullen via deze link:
In de bijlage treft u tevens de paklijst aan. Over 2 weken volgt dan nog een bericht met de laatste informatie
en de groepsindeling. Mochten er voor die tijd prangende vragen zijn, dan horen we het graag!

Met vriendelijke groet,
het mentorenteam van leerjaar 3

