
   

 
 

 

1. Limburg     € 270,= 

Een werkweek in Zuid-Limburg in het plaatsje Epen. We huren de 
groepsaccommodatie ‘Het Bovenste Bos’ in het zuiden van het land. We 
zullen o.a. in Valkenburg enkele bezienswaardigheden bezoeken en 
gebruik maken van de rodelbaan. We gaan naar een glasblazerij, het 
drielandenpunt, de grotten en nog veel meer. In Maastricht gaan we 
naar de St. Pietersberg, waarna we gaan shoppen in de stad.  
’s Middags en ‘s avonds is er tijd en ruimte voor (sportief) vermaak in en 
bij de accommodatie, maar soms ook daarbuiten. Kortom een leerzaam 
en gezellig kamp waar 40 leerlingen mee kunnen. 
 

 

2. Beachkamp    € 300,-  

Een kamp voor sportieve mensen. We hebben voor elke dag een leuk 
programma, met o.a. strandzeilen / powerkiten / beachsporten / 
waterjump en nog veel meer leuke activiteiten voor op het strand. 
Iedere avond gaan we in groepen voor onszelf eten koken. Je kunt 
daarna gebruik maken van het zwembad op het park of gezellig bij het 
kampvuur spelletjes doen. We verblijven in de kustplaats Ouddorp op 
camping Port Zélande, lekker op loopafstand van het strand. We 
overnachten in tenten. 
 
Houd jij van uitdaging en wil je jouw grenzen verleggen, dan is dit echt 

wat voor jou! Op dit kamp is er ruimte voor 40 leerlingen. 

  

3. Activiteitenkamp  € 90,= 

Dit is een week waarin je elke dag start op school en je laat 
verrassen. De activiteiten verschillen per dag, vinden plaats op 
school en/of buiten school. Het wordt een week, waarin je leuke en 
verschillende activiteiten met elkaar gaat doen. We kijken naar wat 
jullie als groep willen en proberen daar rekening mee te houden. Zo 
gaan we er een leuke week van maken. Elke dag komen we aan 
het eind van de middag weer terug in Putten en zien we weer uit 
naar de volgende dag. Dit kamp heeft plaats voor ca. 15 leerlingen. 
De kosten van deze week zijn door u als ouder al betaald via de 
overeenkomst van de schoolkosten. Bij deelname aan dit kamp 

ontvangt u dus geen factuur meer 

 

4. Berlijn                                                                                       € 400,= 

Berlijn is de hippe hoofdstad van Duitsland. Zowel de geschiedenis van 
de Tweede Wereld oorlog, als de scheiding tussen Oost- en West-
Berlijn is nog overal te zien. Tijdens deze excursie nemen we je mee 
naar de mooiste plekjes van Berlijn. We duiken een beetje in de 
geschiedenis, gaan een leuk museum bekijken, maar ook 
ontspannende dingen staan op het programma, zoals bowlen en je kunt 
ook goed shoppen in Berlijn. Je zult oren en ogen te kort komen. Hoe 
gaan we er heen? We reizen vanuit Putten per bus naar Duitsland en 
slapen in een hotel. Ben jij benieuwd naar deze stad geworden? Dan is 
deze werkweek vast iets voor jou! In de bus en in het hotel is plaats 

voor maximaal 35 leerlingen.  

 
 


