
  



 

Gastles  zorg: lokaal 023, Judith ten Hietbrink         Gastles sport: lokaal of buiten, Anne kerst Mulder 

Gastles welzijn : lokaal 007, Irene Jagt       Gastles recreatie: lokaal 010 Henrike 

 

Woensdag 
2 
september 
2020 

10.00-10.45 10.45- 
11.30 

11.30- 
12.15 

12.15- 13.00 13.00-13.45 13.45-14.30 14.30- 15.15 

Vldv1a Kennismaking LOB  
Lokaal: 001 
 

Foto’s maken lokaal: 
132 

Gastles : 
Zelf inschrijven op het 
bord beneden 
 

Rondleiding door de 
school  

Gastles : 
Zelf inschrijven op 
het bord beneden 
 

Mediatheek Gastles: Zelf inschrijven 
op het bord beneden 

Vldv1b Kennismaking LOB 
Lokaal: 002 

Gastles  : 
Zelf inschrijven op het 
bord beneden 

Rondleiding door de 
school 

Gastles: 
Zelf inschrijven op 
het bord beneden 
 

Mediatheek  Gastles: Zelf 
inschrijven op het 
bord beneden 

Foto’s maken lokaal 132 

Vldv1c Kennismaking LOB 
Lokaal: 008 
 

Rondleiding door de 
school  

Gastles : 
Zelf inschrijven op het 
bord beneden 
 

Mediatheek  Gastles: 
Zelf inschrijven op 
het bord beneden 
 

Foto’s maken :132 Gastles: Zelf inschrijven 
op het bord beneden 

Vldv1d Kennismaking LOB  
Lokaal: 010 

Gastles : 
Zelf inschrijven op het 
bord beneden 
 

Mediatheek  Gastles : 
Zelf inschrijven op 
het bord beneden 
 

Foto’s maken : 
132 

Gastles: Zelf 
inschrijven op het 
bord beneden. 

Rondleiding door de 
school 

Vldv1 e Kennismaking LOB 
Lokaal: 013 

Mediatheek  Gastles : 
Zelf inschrijven op het 
bord beneden 
 

Foto’s maken : 132 Gastles: 
Zelf inschrijven op 
het bord beneden 
 

Rondleiding door de 
school 

Gastles: Zelf inschrijven 
op het bord beneden 

Vldv1f Kennismaking LOB 
Lokaal: 009 

Gastles : 
Zelf inschrijven op het 
bord beneden 
 

Foto’s maken : 132 Gastles : 
Zelf inschrijven op 
het bord beneden 
 

Rondleiding door 
de school  

Gastles: Zelf 
inschrijven op het 
bord beneden. 

Mediatheek  

        



 

     Gastles recreatie: lokaal 049, Henrike Sloots 

Tijd Donderdag 3 september 2020 Locatie  

   

10.30 – 11.00 uur Alle studenten aanwezig en melden bij de tafel Bij het hoofdgebouw van het Sportlandgoed 

11.00- 12.00 uur Alle studenten zetten hun tent op. Op het campingterrein.  

12.00-13.45 uur Activiteiten deel 1 1 groep Highland games, 1 deel survival parcours. 

13.45- 14.15 uur Pauze  Grote tent op het campingterrein 

14.15 – 16.00 uur  Activiteiten deel 2  1 groep Highland games, 1 deel survival parcours. 

16.00-18.00 uur  Eigen tijd, oefenen voor de bonte avond Op het campingterrein 

18.00- 20.00 Bbq  Op het campingterrein 

20.00-22.00 Bonte avond  Grote tent op het campingterrein 

22.00- 00.00 GPS tour Rond het terrein van het Sportlandgoed 

 

 

  

Tijd  Vrijdag 4 september 2020 Locatie  

   

08.00-09.00 uur Ontbijt In de grote tent op het campingterrein 

09.00-10.30 uur Activiteiten deel 1 Georganiseerde activiteiten sportlandgoed 

10.45-11.00 uur Pauze   

11.00- 12.30 uur Activiteiten deel 2 Georganiseerde activiteit spotlandgoed. 

12.30-14.00 uur Tenten opruimen en vertrekken  
 

 

 

 



Meenemen voor de 2daagse: 

 Tent 

 Slaapzak 

 Luchtbed 

 Bord en bestek, beker 

 Zaklamp 

 Campingstekker/verlengsnoer 

  2 setjes (extra) kleding (die vies mogen worden) 

 Sportschoenen 

 Douche spullen 

 Lunch voor donderdag 

 Eigen eten en drinken voor in de tent 

 Spullen voor de bonte avond (verkleedkleding enz) 

 

 

Huisregels 

 

Om ervoor te zorgen dat het voor iedereen een leuke 2daagse wordt zijn er natuurlijk een aantal regels  waarvan we verwachten dat iedereen hier zich aan 

houdt.  

 Alcohol en drugs zijn niet toegestaan. 

 We blijven gezellig bij elkaar! We verlaten het terrein dus niet. 

 Na een lange vermoeiende dag gaat 00:00 uur het volume iets omlaag. 

 De organisatie staat met raad & daad , oog & oor voor jullie klaar. 

 De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor het verliezen van en/of schade aan eigendommen. 

 Bij wangedrag of het overtreden van de regels beslist de organisatie. 

 


