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Aan de ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen  
van de derde klassen 
 
Datum : 31 oktober 2022 
Ref.nr. : 02.60/winterkamp-rijp/ijz 
Betreft : Winterkamp 2023 
 
 
Geachte ouder/verzorger, beste leerling, 
 
Op 26 - 27 januari en 2 - 3 februari 2023 wordt voor de 52e (!!) keer het winterkamp 
gehouden. 
Het winterkamp is een zwerftocht over de Veluwe, waarbij deelnemers onder moeilijke 
omstandigheden vele natuurlijke en kunstmatige hindernissen proberen te overwinnen.  
In de twee dagen wordt ongeveer 60 km te voet afgelegd en de noodzakelijke bagage 
moet op de rug worden meegenomen. Het overnachten gebeurt in kleine 
tweepersoonstentjes en het eten wordt door de deelnemers zelf klaargemaakt. 
 
Alle leerlingen van de derde klas kunnen zich voor het winterkamp opgeven indien zij 
zich houden aan onderstaande ‘spelregels’.  
 

- De groepen (6-9 leerlingen) waarmee het winterkamp wordt volbracht, worden 
volstrekt willekeurig samengesteld en de groepsgenoten moeten in goede 
samenwerking de optredende problemen proberen op te lossen. De 
deelnemers hebben géén invloed op de groepssamenstelling. 

- Vrijwel iedere leerling kan, zoals uit jarenlange ervaring is gebleken, deze tocht 
volbrengen. Dit vereist echter wel een goede voorbereiding, goede teamgeest 
en voldoende doorzettingsvermogen. 

- De deelnemende leerling moet uiteraard wel voldoende fit zijn; blessures aan 
enkels, knieën en/of rug vormen vrijwel altijd een probleem. Overleg met de 
sportdocent van de leerling is dan voor de daadwerkelijke opgave noodzakelijk. 

- Het bij zich hebben van een mobiele telefoon is verboden!  
- Het in bezit hebben van en/of het gebruiken van drugs en alcohol is verboden. 
- Tijdens het winterkamp is het verboden om te roken. 

 
Indien de leerling en/of zijn/haar ouder(s)/verzorger(s) denken dat de leerling zich niet 
kan houden aan de bovenstaande spelregels, dan dient de betreffende leerling zich 
absoluut niet in te schrijven. 
 
Er kunnen maximaal 160 leerlingen deelnemen die tijdens de tocht begeleid worden 
door ca. twaalf leerkrachten. Indien er meer dan 160 aangemelde leerlingen zijn, zal er 
uit alle aangemelde leerlingen worden geloot tot het maximale aantal deelnemers per 
locatie is bereikt. Daarna zal, indien noodzakelijk, per locatie een wachtlijst worden 
aangemaakt. 
 
De niet-deelnemende leerlingen volgen gedurende deze twee dagen de lessen in de 
(parallel-)klassen.  
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Onze voorbereiding bestaat uit: 
- het geven van informatie over opzet, bedoeling en spelregels van het kamp; 
- het geven van informatie over kleding, schoeisel en noodzakelijke bagage; 
- informatie over het gebruik van kaart en kompas. 
 
Dit winterkamp kost € 40,= per leerling. 
Binnenkort ontvangt u via ons betalingssysteem Wiscollect een e-mail met het verzoek 
deze kosten te voldoen. We verzoeken u vóór 18 november 2022 hierop te reageren. 
 
Aanmeldingen na 18 november 2022 worden dan ook niet in behandeling genomen. 

Annuleringsverzekering 

Aangezien er bij de planning van het winterkamp direct kosten worden gemaakt, kan 
de school onder géén enkele voorwaarde overgaan tot restitutie van het deelnamegeld 
indien uw zoon/dochter, door welke omstandigheid dan ook, toch niet mee kan gaan. 
Dit geldt dus ook in geval van overmacht. 
Alléén met behulp van een annuleringsverzekering kunt u, onder bepaalde algemeen 
geldende omstandigheden, aanspraak maken op restitutie. U kunt uiteraard besluiten 
of u zelf een annuleringsverzekering wilt afsluiten of wellicht heeft u een doorlopende 
annuleringsverzekering die hierin reeds voorziet. 
 
Bijzonderheden 
Indien er bij uw zoon/dochter bijzonderheden zijn wilt u dit dan, gelijktijdig met de 
aanmelding, via e-mail aan ondergetekende aangeven. Hierbij kunt u denken aan een 
speciaal dieet, diabetes, allergieën, vegetariër etc.. Wij kunnen dan in een vroeg 
stadium rekening houden met deze bijzonderheden en advies geven hoe er tijdens het 
winterkamp mee om gegaan kan/moet worden. 
 
Ouders/verzorgers die graag willen weten wat er precies tijdens het winterkamp 
gebeurt, kunnen op dinsdag 15 november a.s. van 19:30 – 21:00 uur de 
ouderinformatieavond in het auditorium van de locatie Slingerbos bijwonen. Het 
waar, waarom, wat en hoe zal dan worden toegelicht. 
 
Indien u deze ouderinformatieavond wilt bijwonen kunt u zich hiervoor aanmelden door 
een e-mail te sturen naar j.rijpert@rsgslingerboslevant.nl met hierin het aantal 
personen dat de ouderinformatieavond op dinsdag 15 november wil bijwonen. 
 
 
Met vriendelijke groet, namens het winterkamp team, 
 
de heer J.J. Rijpert 
Coördinator winterkampen 
E: j.rijpert@rsgslingerboslevant.nl 
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