
Kampboekje VSO 2008
Oostenrijk



Geachte ouders

Maandag 30 juni 2008 tot en met 
vrijdag 4 juli gaan we weer op 
kamp.

Zoals u weet gaan we dit jaar 
internationaal. We gaan naar Kals 
am Grossglockner, niet ver van 
Lientz, in Oostenrijk. De reis duurt 
ongeveer 14 uur met tussenstops 
en we hebben een diner in de 
buurt van Koblenz. 

Het is een sportieve vakantie, dus 
de uitgaanskleding mogen thuis-
blijven.

We nemen mee, voor  
onderweg

• al je bagage
• lunchpakket
•  drinken voor onderweg (blikjes, 

pakjes)
•  boekjes/spelletjes voor onder-

weg
•  medicijnen die overdag nodig 

zijn met naamsticker

Wat gaat er in de koffer, tas, 
rugzak etc

•  voldoende kleding ( hou reke-
ning met kou, dus van korte 
broek tot muts)

• handschoenen en dikke truien
• regenkleding
• sportkleding en sportschoenen 
• goede wandelschoenen
•  toilettas met inhoud (voor de 

dames indien nodig maandver-
band)

•  medicijnen voor dinsdag tot en 
met vrijdag

• zonnecrème
• petje
•  zaklamp als de leerling dit leuk 

vindt
•  een portemonee met naam en 

zakgeld (ongeveer 15 euro)

Je hoeft geen beddengoed en een 
kussen mee te nemen.

Wanneer er een radio, mp3 speler 
of ander soortgelijke apparatuur 
en waardevolle spullen meegaan, 
is dat voor eigen risico.

In nood kunt u altijd bellen naar 
de Larikslaan  010-4223517

30 juni - 4 juli



7.00   vertrek met de bus uit Rotterdam

4 keer   een tussenstop

18.00  eten

21.00  aankomst

  

  
  drinken of spelletjes
  
  

  naar bed

Maandag 30 juni



8.00  ontbijt

 
 kampolympiade

 
 picknick

 
 naar de waterval

 
 tocht door een 
 natuur/ 
 dierenpark

 recreatie

 
 eten

 
 contact thuisfront

 Mattheus roddels

 Bioscoop of zeskampspel

Dinsdag 1 juli



Woensdag 2 juli

8.00 ontbijt

 
 met de bus naar großglockner

 
 picknick

 
 boemelen in de 
 romantische stad Lienz

 
 recreatie

 
 eten
 

 
 contact thuisfront

 
 Mattheus roddels

 
 Disco en spelletjes



8.00 ontbijt

 
 
 met de boemeltrein naar de gletjser

 
  Naar de Grosvenedigner onder begeleiding  

van een parkwachter van het nationaal park

 
 Inpakken en opruimen

 
 Eten

 

 Bus naar Nederland

Donderdag 3 juli



Bus                           Assendelftstraat

Slapen

Ouders let op !!!!!!!!

De leerlingen zijn ongeveer om 10.00 weer terug op de Assendelftstraat.
Zij moeten door ouders, verzorgers opgehaald worden.
Er rijden geen taxi’s.

Taxi (gaat niet op)

Vrijdag 4 juli



met dank aan


