Emmen, 8 juli 2019
Betreft: Uitnodiging introductiekamp Academie Primair Onderwijs

Beste toekomstige juf of meester,
Met veel enthousiasme nodigen wij jullie uit voor het introductiekamp van de Academie Primair
Onderwijs (PABO) van de NHL Stenden locatie Emmen. De introductiedagen vinden plaats van
dinsdag 27 augustus tot en met donderdag 29 augustus 2019. Op het introductiekamp heb je de
kans om op een leuke manier kennis te maken met je medestudenten, plezier te hebben en
ouderejaarsstudenten en leraren op een andere manier te leren kennen dan op NHL Stenden.
We verwachten je op dinsdagochtend 27 augustus tussen 9.30 en 9.45 uur op de parkeerplaats van
NHL Stenden (Van Schaikweg 94 in Emmen). Om 10.00 uur vertrekken we met een bus naar de
Waldjugendherberge Uelsen (Duitsland). Op donderdag 29 augustus brengt de bus ons terug naar
Emmen. Op de locatie in Emmen hebben jullie dan de kans om het gebouw te leren kennen en
daarna ook kennis te maken met 1e jaar studenten van andere opleidingen. We sluiten het
programma af met een food-truck-festival op het terrein van NHL Stenden. De verwachte eindtijd is
17.00 uur.
Tijdens het introductiekamp slapen en eten wij in de jeugdherberg. Vegetarisch of halal eten kan
worden verzorgd. Mocht je daar gebruik van willen maken of heb je allergieën dan ontvangen wij
graag een e-mail. Omdat ons introductiekamp ook inhoudelijk voorbereidt op het studieprogramma
en niet alle studenten meerderjarig zijn, is alcohol niet toegestaan.
Om de introductiedagen te kunnen bekostigen, vragen we een eigen bijdrage van €50.
De bijdrage voor de introductie dien je voor 16 augustus te hebben voldaan via de link :
https://webshop.stenden.com/nl-US/Home/ProductSelect
(Academie Primair Onderwijs; Emmen; Introductiekamp NHL Stenden Pabo Emmen 2019)
Wanneer de betaling voor de introductie is ontvangen, is de aanmelding definitief.
Heb je nog vragen of bijzonderheden i.v.m. het instructiekamp dan kun je een e-mail sturen naar
Anne Schepers via anne.schepers@nhlstenden.com. Tijdens het introductiekamp zijn
docentbegeleiders Rob van ’t Veer, Anne-Sophie Kok en Anne Schepers ook telefonisch bereikbaar.
We kijken er naar uit je te ontmoeten!
Vriendelijke groet,
Studieloopbaanbegeleiders jaar 1
Rob van ’t Veer, Anne-Sophie Kok en Anne Schepers
Studentencrew introductiekamp
Emma Keizer, Kim Jalvingh, Kim Veneman, Melinda Szücs, Rick Arling, Valerie Lehmann, Lars van
Dijken, Vincent Raukema en Lesley Ankone

Bagagelijst









Gemakkelijk zittende, sportieve kleding voor 3 dagen
Dichte, stevige schoenen
Toiletartikelen (denk aan zonnebrandcrème en anti-insectenspray)
Handdoeken
Slippers (voor badkamer)
Waterflesje/bidon
Gitaar, mondharmonica of ander kampvuurinstrument (mits ook goed bespeeld)

 Beddengoed hoeft NIET worden meegenomen (is aanwezig op de locatie)

Praktische gegevens
Waldjugendherberge Uelsen
Linnenbachweg 12
49843 Uelsen
www.jugendherberge-uelsen.de
NHL Stenden Emmen
Van Schaikweg 94
7811 KL Emmen

Contactgegevens docenten
Rob van ’t Veer
rob.van.t.veer@nhlstenden.com
06 574 25 465
Anne Sophie Kok
anne-sophie.kok@nhlstenden.com
06 131 52 272
Anne Schepers
anne.schepers@nhlstenden.com
06 158 92 605

