
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groningen, 18 juli 2022 
 
 
Betreft: start schooljaar en introductieprogramma klas 3 vmbo-tl (3T) 
 
 
Beste ouders/verzorgers van {leerling}, uit {klas}, 
 
Welkom in klas 3 vmbo-tl! Na een hopelijk fijne vakantie gaat het nieuwe schooljaar in 
augustus van start. Een aantal leerlingen zit in een nieuwe groep, ook zijn er nieuwe 
leerlingen ingestroomd en hebben sommige leerlingen een nieuwe mentor. Om ervoor te 
zorgen dat jullie elkaar en de mentoren zo snel mogelijk leren kennen en een prettige groep 
gaan vormen, organiseren we de volgende activiteiten: 
 

• een introductiebijeenkomst op dinsdag 30 augustus van 9.30 tot 12.30 uur 

− Ontvangst van de klas door de mentoren 
3Ta in lokaal 042: mentor meneer Kuiper en mevrouw Van Klaveren 
3Tb in lokaal 043: mentor meneer Donker en mevrouw Bhagoe 
3Tc in lokaal 044: mentor meneer Den Enting en mevrouw Hoen 
3Td in lokaal 046: mentor meneer Beugeling en mevrouw Leiseboer 

− Kennismaken met nieuwe klasgenoten en de mentoren; 

− Vooruitblik op schooljaar aan de hand van PowerPoint; 

− Hoe maak ik het schooljaar succesvol en rol mentor 

− Groepsvorming activiteit  
 

• een introductiekamp van woensdag 31 augustus tot en met vrijdag 2 september.  

− Vanaf 9.30 uur verzamelen bij de Parrel;  

− Om 10.00 uur fietsen we naar Kropswolde;  

− Vrijdag moeten we voor 12 uur de camping hebben verlaten;  

− We slapen twee nachten in een tent. Zie programma & paklijst in bijlage. 
 

• Op maandag 5 september starten de gewone lessen. Dus zorg dat je voor die tijd 
jouw boeken gekaft hebt en alles in gereedheid hebt om te kunnen starten.   

 
Kosten voor het introductieprogramma zijn € 27,50. Dit is door de recente inflatie helaas  
meer dan begroot in de ouderbijdrage. Dit wordt via ons facturatiesysteem via een e-mail 
ter betaling aangeboden.  
 
We hopen dat jullie elkaar na deze dagen op een fijne manier hebben leren kennen, zodat 
je als een goede groep aan het komende schooljaar kunt beginnen.  
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Het introductieprogramma betreft een reguliere schoolactiviteit, waarvoor de normale 
absentie- en schoolregels gelden. Omdat wij tijdens het kamp de verantwoordelijkheid 
voor ongeveer 100 leerlingen dragen, zijn de volgende zaken niet toegestaan: roken, open 
vuur, buitensporig gedrag, het gebruik van energiedranken/alcohol/drugs. Indien er 
leerlingen zijn die deze regels niet kunnen naleven, worden ouders gevraagd hun kind te 
komen ophalen. 
 
Een belangrijk aspect van het kamp is dat leerlingen weer in gesprek gaan met elkaar. Om 
deze reden zullen de leerlingen overdag GEEN telefoon hebben. Deze wordt goed 
opgeborgen en bewaard door de organisatie. In geval van nood kunt u de mentoren en ons 
altijd bereiken. 
 
Mocht u nog vragen hebben neem dan contact op met je (nieuwe) mentor, of met Marije 
Oosterbaan (06-14442910 / m.oosterbaan@o2g2.nl).  
 
Tot slot melden we dat de schoolgids 2022-2023 vanaf medio juli op de website van het 
Kamerlingh Onnes staat. U kunt daar alle belangrijke informatie nalezen. 
 
 
Met vriendelijke groet,  
mede namens de mentoren van 3T,  
 
 
Eric van Dok, Erwin Keun,  
Leerlingcoördinator vmbo-tl   
Teamleider vmbo-tl 
 
 
 
bijlage: globaal programma en paklijst 
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Bijlage programma & paklijst 3T-kamp:  

 
 
 
Woensdag 31 augustus: 

− 09.00 uur verzamelen met fiets en bagage bij de Parrel 

− 09.30 uur vertrek op de fiets vanaf de Parrel (zwembad naast de school) naar 
camping Meerwijck (Strandweg 2, Kropswolde). We fietsen in groepjes met een 
paar opdrachten onderweg.  

− aankomst bij de camping, eigen tentjes opzetten 

− 12.30 uur lunch (zelf meenemen)  

− mentormoment en activiteiten 

− patat eten met de klas 

− avondactiviteiten 

− 23.00 uur slapen 
 
Donderdag 1 september 

− 07.00 uur opstaan 

− 08.00 uur ontbijt met klas 

− 09.00 uur sport en spel 

− 12.00 uur lunch 

− 13.00 uur sport en spel 

− 16.00 uur vrije tijd (zwemmen binnen of buiten) 

− 18.00 uur diner 

− 20.00 uur avondactiviteit 

− 23.00 uur slapen 
 
Vrijdag 2 september 

− 8.00 uur ontbijt 

− tentjes inpakken 

− terugfietsen naar school 

− uiterlijk 13.00 uur weer terug op school 
 
  



 

 

 

 

 
 
 
 
Paklijst: 
Je neemt je eigen bagage mee op de fiets; zo compact en zo weinig mogelijk meenemen.  
 

 Goede fiets om 15 km mee te kunnen fietsen 

 Tent 

 Slaapzak 

 Matje (met pomp als je die nodig hebt) 

 Kleding voor mooi weer 

 Kleding voor slecht weer 

 Slippers/sandalen  

 Dichte schoenen  

 Regenkleding 

 Sportkleding 

 Zwemkleding 

 Handdoek/badlaken 

 Medicijnen (voorzien van naam en klas) 

 Zaklamp 

 Tandenborstel, tandpasta, ed. 

 Zonnebrand 

 Bidon/flesje 

 Lunchpakket voor woensdag 

 Telefoons mogen mee maar op eigen risico 

 

 


