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Woensdag 18 mei 2022 gaan we op schoolkamp naar Heino met leerjaar 1 en 2. Wij verwachten dat alle 

leerlingen meegaan. Indien uw kind om een bepaalde reden niet mee kan dient u dit z.s.m. door te geven aan 

mevrouw El Kharrim. U kind krijgt dan een aangepast rooster op school voor die dagen. De kosten voor het 

kamp zijn 118 euro, u kunt dit bedrag eventueel in termijnen betalen. De rekening is bij deze brief bijgevoegd. 

 

De leerlingen worden om op woensdag 18 mei om 08.00 uur verwacht in de aula. Zij melden zich bij hun 

mentor. Het is van groot belang dat uw kind op tijd aanwezig is. Op vrijdag 20 mei zijn wij rond 15.45 uur 

terug. Wij verblijven in: Summer kamp Heino        Schaarshoekweg 1 

    8140 AA Wijhe                 Telefoon: 0572-393049 

Mocht u meer over de locatie willen weten, dan kunt u kijken op www.heino.nl.  

 

Om ervoor te zorgen dat alles goed verloopt, is het van belang dat u het bijgevoegde formulier zorgvuldig 

invult, zodat er eventueel rekening gehouden kan worden met speciale voedings-wensen. Tevens hebben we 

een kopie nodig van uw zorgverzekering. Deze kopie hebben we nodig, wanneer uw kind medische hulp 

nodig heeft. De kopie van de zorgpas en het bijgevoegde formulier moeten uiterlijk dinsdag 10 mei 

ingeleverd zijn bij de mentor!! 

 

Voor aanvang van het kamp ontvangt uw kind een kampboekje waarin alle informatie en regels staan. Wij 

gaan met z’n allen genieten van deze drie dagen.  

 

Mocht u vragen hebben, kunt u contact opnemen met mevrouw A. El Kharrim. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Mevrouw A. El Kharrim 

Teamleider onderbouw 

http://www.heino.nl/

