
 

Beste student, 

 
Een tijdje geleden hebben we jou gehoord en/of gezien tijdens het (digitale) 
intakegesprek en/of bij de zomerschool. Graag nodigen we je uit voor de 
introductieweek. Deze bivak zal in het teken staan van het leren kennen van elkaar, 
sportieve activiteiten, verleggen van je grenzen, bezinning en kennismaken met je 
beroepskeuze. 

START: De bivak vindt plaats op Evenementlocatie WaterGoed!. Je wordt D.V. 
woensdag 1 september 2021, stipt om 10:30 uur, verwacht op het adres Tielsestraat 
129 in Valburg. 
FINISH: We sluiten de bivak op vrijdagochtend 3 september 11:30 uur af.  

Hieronder nog een paar punten van aandacht:  
 Hieronder vindt je de paklijst. Zorg ervoor dat je de genoemde spullen bij je hebt 

om zo comfortabel mogelijk een paar dagen in de buitenlucht te bivakkeren.   
 Voor eten en drinken wordt gezorgd. Heb je een voedselallergie? Neem dan zo 

snel mogelijk contact op met mevr. van Iterson (06-12476652).  
 Gebruik je medicijnen? Neem voldoende mee. Tijdens deze week ben je zelf 

verantwoordelijk voor de inname.  
 Je mag op eigen gelegenheid aankomen of vertrekken op bovengenoemde tijden. 

Uiteraard mag je ook gebracht en/of gehaald worden. Ga je met ov? Check 
9292ov.nl. En vergeet je mondkapje niet.  

 Houd er rekening mee dat je deze week beperkt gebruikt kunt maken van je 
mobiele telefoon.  

 Tijdens activiteiten wordt niet gerookt.  
 Bij aankomst op 1 september verwachten we dames in normaal schooltenue 

(rok).  
 
We kijken uit naar je komst! Hartelijke groet,  
docententeam Dienstverlening 
 

Paklijst van spullen die je minimaal nodig hebt (bedenk wel: gezien het terrein is het onverstandig 
om veel en overbodige spullen mee te nemen):  
 Bijbel       2 sets sportkleding, sportschoenen  
 Warme slaapzak, kussen+-sloop    Set(s) gewone kleding                                                           
 Jas, vest/trui, regenjas/poncho 
 Toilettas (tandenborstel, -pasta etc.)    Zwemkleding en badlaken   
 Kleingeld, legitimatiebewijs, evt. OV-pas   Sokken, ondergoed, etc.  
 Vochtig toiletpapier + 2 rollen toiletpapier   (Oudere) stevige schoenen, slippers  
 Pak vochtige wegwerpschoonmaakdoekjes  (Warme) nachtkleding 
 2x Handdoeken (en evt. washandjes)   Brildragend? Evt. reservebril  
 Waterfles(sen), bijv. doppers     Zaklamp 
 Broodtrommel                                                               Collegeblok en pen  
 Bestek en beker                     Handige (rug)tas voor onderweg  
 Theedoek       Jour favoriete gezelschapsspel  


