Indian Summer Camp van woensdag 19 t/m vrijdag 21 september 2018
Beste ouder(s), verzorger(s),
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Van woensdag 19 t/m vrijdag 21 september vinden de kennismakingsdagen voor
de eersteklassers plaats. Tijdens de kennismakingsdagen zullen de leerlingen elkaar zo goed mogelijk leren kennen. Dit doen ze o.a. door een nachtje te kamperen en samen een toneelvoorstelling te maken.
Alle klassen gaan een nachtje overnachten in de Tolhuistuin (Tolhuisweg 3), een
prachtige afgeschermde tuin in het hartje van de stad en vlak bij onze school. De
leerlingen zullen in groepjes in eigen tenten overnachten. Er is een klassenverdeling gemaakt, omdat niet alle 140 leerlingen tegelijkertijd kunnen kamperen.
Klassen 1A en 1B
Deze klassen overnachten van woensdag op donderdag in de Tolhuistuin.
Vanaf 09:00 uur is de tuin open en kunnen de leerlingen hun tent opzetten. Ze
hebben daar maximaal 45 minuten de tijd voor, want het dagprogramma start
om stipt 10:00 uur. Ouders mogen uiteraard helpen, al is het natuurlijk een mooi
leermoment, dat geworstel met een tent.
De klassen 1A en 1B worden dus op donderdagochtend wakker onder de bomen
van de Tolhuistuin. Om 08:00 uur gaan zij hun tenten weer inpakken. Tussen
09:00 uur en 10:00 uur gaan zij met de klas ontbijten. Op donderdagmiddag eindigt het programma rond 16:00 uur; dan moeten alle kampeerspullen weer worden meegenomen naar huis (ouders mogen ook hierbij helpen).
De klassen 1A en 1B worden op vrijdagochtend om 09:45 uur verwacht, zodat alle
klassen weer om 10:00 uur kunnen starten met het programma.
Klassen 1C, 1D en 1E
Deze klassen worden op woensdag om 09:45 uur in de tuin verwacht. Zij nemen
dan nog GEEN kampeerspullen mee.
De Klassen 1C, 1D en 1E overnachten van donderdag op vrijdag in de Tolhuistuin.
Zij worden op donderdagochtend om 09:15 uur verwacht, met hun kampeerspullen. Zij gaan dan een plekje opzoeken en hun tent opzetten. Om 10:00 uur start
het dagprogramma, dus dan moet alles klaarstaan! Ouders mogen uiteraard helpen, al is het natuurlijk een mooi leermoment, dat geworstel met een tent.
Op vrijdagochtend wordt alles weer ingepakt en gaan de leerlingen ontbijten.

Onderdeel scholengroep
Voortgezet Onderwijs
van Amsterdam
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Vrijdagmiddag, aan het einde van de dag en na de voorstelling, nemen zij hun
spullen weer mee naar huis (ouders mogen ook hierbij helpen).
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Alle klassen
Voor alle leerlingen geldt dat zij met een groepje gaan koken. Kookgerei moet zelf
meegebracht worden, dat zullen we nog tijdens de mentorlessen bespreken. De
leerlingen doen zelf boodschappen, onder onze begeleiding en met een door de
school uitgedeeld budget.
Verder verzoeken wij jullie te denken om:
• Lunch voor de woensdag, donderdag en vrijdag
• Waterfles of bidon
• Sportkleding of kleding waarin je je lekker kunt bewegen
• Handdoek en toiletspullen (er zijn geen douches, maar je kunt uiteraard wel
naar het toilet en je kunt je tanden poetsen)
• Regenkleding en laarzen (bij slecht weer)
• Slaapzak, matje, bord, bestek, beker (liefst voorzien van naam)
• Kookgerei, gaspitje (overleggen met je groepje)
• Tent (indien afgesproken)
Dagschema
Woensdag 19 september
09.00 uur - klassen 1A en 1B verzamelen bij de Tolhuistuin
09:45 uur - klassen 1C, 1D en 1E verzamelen bij de Tolhuistuin
10:00 uur start dagprogramma
16:00 uur - einde van de dag
Overnachting klassen 1A en 1B.
Donderdag 20 september
08.00 uur - klassen 1A en 1B inpakken kampeerspullen
09:15 uur - klassen 1C, 1D, 1E tent opzetten
10:00 uur - start dagprogramma
16:00 uur - einde van de dag
Overnachting klassen 1C, 1D en 1E.
Vrijdag 21 september
Toneelvoorstelling! Alle ouders/verzorgers zijn van harte uitgenodigd!
08.00 uur - klassen 1C, 1D en 1E inpakken kampeerspullen
09:45 uur - klassen 1A en1B verzamelen bij de Tolhuistuin
10:00 uur - start dagprogramma
15:00 uur - ouders klassen 1A en 1B op Hyperion Lyceum, auditorium
15:30 uur - ouders klassen 1C, 1D en 1E op Hyperion Lyceum, auditorium
16:30 uur - einde van het programma.
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Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u ons altijd mailen. Wij rekenen op mooi
weer en leuke en goede kennismakingsdagen van een spannend eerste schooljaar!
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Met vriendelijke groet,
Team 1

