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Voorwoord   

Beste eerstejaarsstudenten van De Nieuwste Pabo,  

Op dinsdag 24 augustus start voor jullie de introductieweek. Wij willen jullie via dit boekje 
inlichten over o.a. de locatie, het programma en alle andere belangrijke zaken die met de 
introductie te maken hebben. Op woensdag 25 en donderdag 26 augustus zijn er actieve en 
leuke activiteiten gepland door de kampcommissie. Eén dag zullen jullie aan de slag gaan op 
de sportvelden. De andere dag zullen jullie de ochtend óf middag doorbrengen in Sittard. 
Gedurende deze dagen staat kennismaken, plezier hebben en actief bezig zijn centraal!  

Natuurlijk zullen er nog vragen zijn voorafgaand aan en/of tijdens de introductieweek. Stuur 
dan even een mailtje. Heb je vragen tijdens deze week? Aarzel niet en stap op ons af. Wij 
helpen je graag! kampcommissie@outlook.com 

Like ook de facebookpagina van het kamp. Hier zullen we de laatste nieuwtjes en foto’s van 
de introweek plaatsen. https://www.facebook.com/introductiekampdenieuwstepabo  

We hopen er twee onvergetelijke dagen van te maken! Wij hebben er zin in! Jullie ook?   

 

Tot op de introductie, 

De kampcommissie van De Nieuwste Pabo  

 
 

   
 

 
 
 

mailto:kampcommissie@outlook.com
https://www.facebook.com/introductiekampdenieuwstepabo
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De kampcrew  

De kampcrew is te herkennen aan de zwarte polo’s die wij gedurende de introweek dragen 
met onze naam en kamplogo als opdruk.   

De kampcrew bestaat uit: Demi, Noa, Zoë, Wouter, Pepijn, Yannick, Floor, Ruben, 
Myrthe, Alinde, Anne, Pam, Luna en Hilde.   

 

Wat breng je mee?  

Om het jullie een stuk makkelijker te maken met inpakken, hebben we een checklist 
gemaakt. Veel succes met inpakken! 

Sportdag (woensdag of donderdag)  Check   

Sportkleding (aanhebben)     

Sportschoenen (aanhebben)    

Bij slecht weer regenjas/paraplu    

Legitimatiebewijs   

Stadswandeling      

Stevige (wandel)schoenen    

Lunchpakket en drinken    

Bij slecht weer regenjas/paraplu      

Legitimatiebewijs  

 
En oh ja… Vergeet je goede zin niet! 
 
 
Belangrijk:  

Het is handig om wat zakgeld mee te brengen! 😊   

   

 
 
 
 
 
Reglement  

Tijdens de introductieweek is er een programma. Mocht je wegens lichamelijke klachten niet 
mee kunnen doen, laat ons dit tijdig weten via de mail.  

Het is niet toegestaan om de locatie te verlaten. Mocht er iets voorvallen, vraag dan 
toestemming aan de kampcrew om de locatie te verlaten.  

Gooi je eigen afval weg in de daarvoor bestemde afvalbakken. Samen houden we het 
schoon!  
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Houdt rekening met de richtlijnen omtrent corona en volg aanwijzingen van de kampcrew op. 

Roken is verboden in en rond het gebouw en op de sportvelden.  

Het is tijdens de introductie niet toegestaan om alcoholische dranken te gebruiken 

en/of bij je te hebben.   
   
Wij zorgen voor een lunchpakket gedurende de sportdag!  

 

Introprogramma   

Sittard en sportstichting Sittard-Geleen zijn onze toplocaties voor dit jaar.   

Hieronder vinden jullie het programma. Neem het intro-boekje mee, zodat je weet wanneer je 
waar moet zijn.   

Wij proberen dit programma zoveel mogelijk te volgen. Het kan voorkomen dat wij 
genoodzaakt zijn om ons programma wegens (weers)omstandigheden aan te passen.   

 

Programma  

Je studiejaar start op dinsdag 24 augustus 2021 (zie startmail voor tijd en indeling). 
Normaliter starten we met z’n allen tegelijk; dit jaar zijn we door de coronacrisis 
gebonden aan een maximaal aantal personen in het gebouw. Dit betekent dat er 
woensdag ongeveer 100 man een sportdag hebben, 50 man ‘s morgens in de stad 
wandelen en 50 man ’s middags in de stad wandelen. Donderdag sporten de 100 die 
woensdag in de stad zijn geweest en komen de mensen die in de stad zijn geweest 
sporten.  

 
Woensdag 25 augustus 

Woensdag 25 augustus  

  Sport (1A t/m 1D)  Stad (1E t/m 1H)  

09:30  Studenten aanwezig  

09:45  Uitleg over de spellen  Uitleg wandeling  

10:00  Start ochtendprogramma (2u)  Wandelgroep 1 start (2,5u)  

12:00  Pauze (1u)  -  

12:30  -  Groep 1 naar huis, groep 2 verzamelen  
Pauze kampcommissie (30 min)  

13:00  Start middagprogramma (2u)  Wandelgroep 2 vertrekt (2,5u)  

15:30  Naar huis  

  

Donderdag 26 augustus  

Donderdag 26 augustus  

  Sport (1E t/m 1H)  Stad (1A t/m 1D)  

09:30  Studenten aanwezig  

09:45  Uitleg spellen  Uitleg wandeling  

10:00  Start ochtendprogramma (2u)  Wandelgroep 1 start (2,5u)  

12:00  Pauze (1u)  -  

12:30  -  Groep 1 naar huis, groep 2 verzamelen  
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Pauze kampcommissie (30 min)  

13:00  Start middagprogramma (2u)  Wandelgroep 2 vertrekt (2,5u)  

15:30  Naar huis  
  

Sportstichting Sittard-Geleen  
Adres: Eggerweg 2, 6135 LG Sittard  

Telefoon: 046 451 8770   
 

De Nieuwste PABO Sittard 
Monseigneur Claessensstraat 4, 6131AJ Sittard. 

 

Diversen 
Waardevolle spullen:   
Tijdens de introductie ben je zelf verantwoordelijk voor je waardevolle spullen. Denk goed na 
over wat je wel en niet meebrengt!  
   
Legitimatie:  
Tijdens de introductie ben je verplicht om je te allen tijde te kunnen legitimeren. Breng dus je 
legitimatiebewijs mee.    
 
Vegetarisch:  
Eet je vegetarisch? Geen probleem! Meld dit via de mail. Wij kunnen er dan voor zorgen dat 
er alternatieve voedingswaren aanwezig zijn.   
kampcommissie@outlook.com.  
   
Medicijnen/allergieën:  
Gebruik je medicijnen of heb je een allergie? Neem daarvoor de bestemde medicijnen en 
middelen in voldoende hoeveelheid mee tijdens de introductie.  
   
Ziekte/ beperking:  
Het kan zijn dat een ziekte of beperking invloed heeft op je deelname. Meld dit via de mail, 
zodat wij er rekening mee kunnen houden: kampcommissie@outlook.com   
   
AVG  
Wegens de privacywet willen we je vragen om toestemming m.b.t. het plaatsen van foto’s 
van jou op Facebook. Mag dit niet? Meldt dit dan tijdens de eerste introductiedag bij een van 
de introdocenten of studenten (herkenbaar door de kamppolo).  

We plaatsen foto’s van de introductie op onze dNP-Facebook en Instagram. We houden 
hierbij rekening met de eventuele toestemming die jij hiervoor hebt gegeven in je 
aanmelding.  

  
  

mailto:kampcommissie@outlook.com
mailto:kampcommissie@outlook.com

