
 

Amsterdam, 26 september 2017 
Parent Letter VO 2017-2018 #update schoolkamp Terschelling 
(English text page 2) 

 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Eén van de hoogtepunten van onze school is het schoolkamp; 3 dagen met leerlingen op reis. Begin 
oktober is het zover. Dit schooljaar gaan we naar Terschelling. Wij vinden deze dagen om meerdere 
redenen belangrijk: leerlingen leren elkaar kennen, het lerarenteam leert de leerlingen beter kennen en de 
leerlingen gaan vooral leuke, spannende en leerzame dagen meemaken. We hebben een actief 
programma samengesteld waarin werken in groepen centraal staat. Onze ervaring is dat het kamp een 
goede start van het schooljaar is. Tevens draagt het bij aan een positieve sfeer in de klas. Het 
schoolkamp is “lestijd” en voor alle leerlingen verplicht. De school is deze dagen gesloten.  
 
Website 
Alle relevante informatie zoals de paklijst, programma en kampregels staat vanaf volgende week op een 
speciale website over het over schoolkamp. U krijgt een e-mail met de link zodra de website online staat. 
Volgende week wordt het kamp voorbereid met de leerlingen. De schoolafspraken gelden ook op kamp 
(zie bijlage). Tablets en spelcomputers mogen niet mee op kamp. Het meebrengen van telefoons en 
andere waardevolle spullen is op eigen risico. Geld meenemen is niet nodig. Er is inmiddels een 
kamerindeling gemaakt. Jongens en meisjes liggen apart. Mentoren en andere docenten van school 
gaan mee en er is professionele begeleiding bij activiteiten. 
 
Adres en contact 
De naam van het hostel is Stay Okay. Het adres is: Het Land 2, 8881 GA West-Terschelling. We zijn 
bereikbaar op telefoon: 0562 442 338 en bij spoedgevallen op de docenten-telefoon: 06-29370148 . 
We gaan eerst met de bus naar Harlingen en stappen dan op de boot. 
 
Wees op tijd aanwezig voor vertrek. 

Groep  Schoolkamp dagen  Vertrek en aankomst 

LA 
9 

10A 
10B 
11 

Maandag 2 oktober Terschelling 
Dinsdag 3 oktober Terschelling 
Woensdag 4 oktober Terschelling 
 
Let op:  
Donderdag 5 oktober VRIJ 
Vrijdag 6 oktober les volgens rooster 

Vertrek: maandag 2 oktober om 6.30 uur 
aanwezig zijn op parkeerterrein 
Amstelstation (let op DENISE bord) 
 
Aankomst: woensdag 4 oktober op dezelfde 
plek, rond 17.30 uur 

LB,  
LC 
12 
14 
15 
16 

woensdag 4 oktober Terschelling 
donderdag 5 oktober Terschelling 
vrijdag 6 oktober Terschelling 
 
let op: 
maandag 2 oktober: les volgens rooster 
dinsdag 3 les volgens rooster 

Vertrek: woensdag 4 oktober om 6.30 uur 
aanwezig zijn op parkeerterrein 
Amstelstation (let op DENISE bord) 
 
Aankomst: vrijdag 6 oktober op dezelfde plek, 
rond 17.30 uur 

 
Vragen 
Mocht u vragen hebben, neemt u dan s.v.p. contact op met de mentoren.  
 
Namens het hele lerarenteam en ondersteunende staf een hartelijke groet, 
Luc Sluijsmans 
Teamleider VO 
l.sluijsmans@denise.espritscholen.nl  
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Amsterdam, September 26th 2017  
Parent Letter 2017-2018 #update school camp Terschelling 
 
Dear Parents/Guardians, 
 
One of the highlights of the school year is our school camp. This school year we will visit Terschelling. 
These days are important for several reasons: students get to know each other, the teachers will get to 
know the students and of course it is great to experience exciting days together. It’s our experience that 
the camp is a good start of the school year. The school camp is “school time" and compulsory for all 
students. The school is closed these days.  
 
Website 
All relevant information such as the camp rules, program and the packing list will be published on a 
school camp website. You will receive an email with the link next week. The mentor will explain the camp 
rules and the program during the mentor lessons next week. Tablets and game consoles are not 
allowed. Student bring cell phones and other valuables at their own risk. Students don’t need to bring 
money. A room planning has been made. Boys and girls sleep separately. Mentors and other teachers 
will join the school camp. Professional guidance in activities is provided. 
 
Address and contact 
The name of the hostel is Stay Okay. The camp address is: Het Land 2, 8881 GA West-Terschelling. 
Telephone: 0562 442 338 and in case of an emergency: 06-21945297 . First we go to Harlingen by bus. 
In Harlingen we go to Terschelling by boat. 
 
Please be on time for departure.  

Group  School camp days  Departure and arrival  

LA 
9 

10A 
10B 
11 

Monday 2 October Terschelling 
Tuesday 3 October Terschelling 
Wednesday 4 October Terschelling 
 
Please note: 
Thursday 5 October: FREE 
Friday 6 October: lessons as usual 
 

Departure: Monday 2 October 6.30am be 
present at parking area Amstel Station (let 
op DENISE sign) 
 
Arrival: Wednesday 4 October, same place, 
around 5.30 pm.  

LB,  
LC 
12 
14 
15 
16 

Wednesday 4 October Terschelling 
Thursday 5 October Terschelling 
Wednesday 6 October Terschelling 
 
Please note: 
Monday 2 October: lessons as usual 
Tuesday 3 October: lessons as usual 

Departure: Wednesday 4 October 6.30am 
be present at parking area Amstel Station (let 
op DENISE sign) 
 
Arrival: Friday 6 October, same place, around 
5.30 pm.  

 
Questions 
If you have any questions to the school please contact the mentor.  

 
On behalf of the entire team, Kind Regards, 
 
Luc Sluijsmans 
Team Leader Secondary Education 
l.sluijsmans@denise.espritscholen.nl  
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