
 

 

Datum 12 april 2022 
Onderwerp Brugklaskamp  
  

Behandeld door Marco Schots 
Telefoonnummer 0513 – 48 21 66 
E-mail  info@pleinjoure.nl 

 

 
 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Nog even en dan is het al zover: Oudemirdum zal voor een aantal dagen de verblijfplaats 

zijn van uw zoon of dochter. Het brugklaskamp vindt plaats in drie groepen op de 

volgende data: 

• 13-15 juni = klas 1A, 1C en 1G; 

• 15-17 juni = klas 1D, 1E en 1F; 

• 20-22 juni = klas 1B en 1H.  

 

De meeste voorbereidingen zijn getroffen en de reis kan binnenkort beginnen. Via deze 

mail willen we u op de hoogte brengen van alles wat voor u hierbij van belang is. 

 

Iedere groep telt ongeveer 55 leerlingen en er gaan 5 medewerkers van Plein Joure mee.  

We vertrekken in de ochtend om 9.30 uur (leerlingen zijn aanwezig om 9.10 uur) vanaf 

Plein Joure en we hopen twee nachten later in de loop van de middag weer bij school te 

arriveren. We gaan met elkaar fietsen naar de locatie, de bagage wordt met auto’s 

gebracht. U ontvangt na de meivakantie een oproep met de vraag om te helpen bij het 

brengen en/of halen van de bagage.   

Voor de leerlingen die vanaf St. Nicolaasga meefietsen wordt nog een tijdstip en 

verzamelplek afgesproken.  

  

Uw zoon of dochter wordt ondergebracht in kampeerboerderij Groen, aan de Jan 

Schotanuswei 57 in Oudemirdum. De begeleiding verblijft ook in bovengenoemde 

accommodatie. Tijdens het verblijf in Oudemirdum doen de leerlingen diverse 

activiteiten, waaronder een kampvuur en dropping. 

 

Wat is nodig:  

- Eten en drinken voor onderweg; 

- Een tas/koffer (voorzien van naam) met kleding, toiletspullen, e.d.;  

- Een rugzakje voor overdag; 

- Zakgeld (max. € 20,-);  

- Makkelijk zittende kleding die vies mag worden (geen nieuwe kleding); 

- Zwemkleding en badhanddoek; 

- Zonnebrandcrème;  

- Sportschoenen voor buiten; 

- Een mobiele telefoon (tevens camera en wekker), oplader en oplaadsnoer; 

- Reserve-fietssleutel; 

- Neem geen dure spullen mee! 

 

  

Plein Joure 
 
Pasteurweg 1 & 3 
8503 AB Joure 
T (0513) 482 166 
 
Postbus 13 
8500 AA Heerenveen 
 
www.pleinjoure.nl 



 

 

Kosten 

De kosten voor het brugklaskamp zijn € 45,- per leerling. U ontvangt hiervoor binnenkort 

een factuur via WisCollect. De werkelijk kosten van dit uitje liggen hoger. Die extra 

kosten betaalt de school uit de NPO-gelden die de school heeft ontvangen. Deze gelden 

vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) mogen we onder andere inzetten voor 

activiteiten voor de leerlingen.  

 

Overige informatie 

Ook tijdens het brugklaskamp gelden de regels van de school.  

We vinden het belangrijk dat iedereen zich prettig voelt tijdens deze dagen. Daarom 

horen we graag van u of er zaken zijn waarin uw kind een uitzondering zou kunnen zijn. 

Als u het aan ons doorgeeft, kunnen wij daar rekening mee houden. We denken hierbij 

aan een dieet, medicijnen of iets dergelijks. Uw zoon/dochter ontvangt een formulier 

waarop u bijzonderheden kunt aangeven. Tijdens een informatiebijeenkomst in mei krijgt 

uw zoon/dochter dit formulier uitgereikt en worden de laatste zaken met de leerlingen 

besproken.   

 

Mocht u nog verdere informatie nodig hebben, neemt u dan contact op met 

ondergetekende of de coach van uw kind. 

 

Met vriendelijke groeten, namens de coaches,  

 

 

Marco Schots 

 

Brugklascoördinator Plein Joure 

 

 


