Wanneer?
Woensdag 28 september 2022 worden jullie als
eerstejaars studenten rond 08.45 uur in Holwerd
verwacht. De boot vertrekt om 09:30 uur, dus kom
op tijd! Op vrijdag 30 september om 10:30 uur gaan
jullie met de boot weer terug naar Holwerd.

Ov-kaart

Als het goed is heeft iedereen (straks) een ovkaart, zorg dat je deze meeneemt! Wanneer je
deze niet hebt, geef dit dan door aan je coach.

Betaling

(Je zorgt zelf voor vervoer van en naar Holwerd).

Wat moet je meenemen?
- Lunch voor de eerste dag
- Ov-kaart
- Slaapzak, hoeslaken en kussensloop
- Theedoek, handdoek, badlaken
- Themakleding (wordt nog besproken
tijdens eerste schooldag)
- Zwemkleding
- Zaklamp
- Goede loopschoenen
- Oude kleren
- Regenkleren
- Sportkleding
- Bidon /drinkfles
- Emmer
- Een blok hout
- Oude schoenen (i.v.m. schelpjes op strand)

De kosten (eigen bijdrage) van de
Lanceerweek zijn €95, Jullie ontvangen binnenkort meer informatie
over de betaling hiervan.

Locatie: Verbindingsweg 12, Nes, Ameland

Telefoonnummer

Introductieweek

Bel via de receptie van MBO Life Sciences
(058-2846500) en laat je doorverbinden met
Karin Stam of Anneke Uitterdijk.

We gaan met alle eerstejaars studenten op
kamp naar Ameland! Tijdens de
introductieweek leer je niet alleen jouw eigen
klas kennen, maar ook de andere studenten
uit het eerste leerjaar door vele leuke
activiteiten te doen. In deze folder geven we
jou meer informatie over deze toffe week.

Wat ga je doen?
Tijdens de Lanceerweek vergeten we even de
school en hebben we een paar leuke en
gezellige dagen samen op Ameland. Er zijn
sportieve, creatieve en vooral sociale
activiteiten voor jullie georganiseerd. Op
donderdagavond hebben we een discoavond,
dit is een thema-avond waar we jullie meer
over vertellen op de eerste dag dat jullie op
school zijn.

Namens de introcommissie:
Froukje, Agatha, Lianne, Naomi, Jantine,
Maaike, Denise, Dries, Frank, Rik, Sander,
Robbin, Anneke, Karin & Rick.
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