
Introductie

Lieve toekomstige meesters en juffen, wat leuk dat jullie bij ons
op de Marnix Academie komen studeren!

Voordat wij met zijn allen weer in de schoolbanken zitten, laten
wij jullie kennis maken met de Marnix. Hoe kan dat nou beter
dan met studenten van de Marnix? Jullie leren zowel ons als jullie
nieuwe medestudenten kennen tijdens dit geweldige introkamp. 

Het introkamp wordt jaarlijks georganiseerd door studenten van
de Marnix Academie. Dit zijn tweede, derde en vierdejaars
studenten. Geen docenten op het kamp dus ;-)

Een van de hoogtepunten van jouw Marnix-carrière wordt 100%
dit introkamp. Je gaat leuke spellen doen, hard werken op de
sportdag, losgaan tijdens de feesten, bang worden tijdens de
spooktocht, gezellig samen eten en vooral heel veel lachen! 

Er zullen twee feesten zijn op het kamp in het thema
'Partyanimals' en 'Year of summer', neem hier bijpassende
kleding voor mee!

Samen maken wij er een bijzondere tijd van, die je niet snel zult
vergeten 

Het introductiekamp van de Marnix is GEEN ontgroening. Deze week
wordt een gezellige week waarin we elkaar beter zullen gaan leren
kennen.

Thema

De YMCA wordt omgetoverd tot Planet
Marnix! Trotseer komende zomer met ons
de klimaten.

Heb jij voor elk klimaat een passende outfit
in je kast? Neem deze dan mee, zodat je
elke dag kunt shinen ☀

Aankomst

Op de aankomstdag wordt je hartelijk
ontvangen door jouw sjappies! Je maakt
kennis met deze twee leuke ouderejaars en
je nieuwe mede-studenten. Ook neem je
alvast een kijkje bij de plek waar je zult
verblijven en overnachten. Dit zijn tenten
op een mooi aangekleed terrein, helemaal
in stijl!

Paklijst

50 euro contant voor entree
Extra contant geld voor de  
 snacks/drinken op het
kampterrein en tijdens het
feest (je kunt niet pinnen!)
Handdoeken
ID-Kaart (ongeacht je leeftijd)
Je teddybeer
Kleding (houd rekening met
de weersomstandigheden)
Kussen

Medicijnen
Ondergoed
Powerbank (er is weinig
stroom op het kampterrein)
Pyjama (het kan erg koud
worden ’s nachts)
Schoenen
Shampoo
Slaapzak
Sokken
Sportkleding (wat vies mag
worden)

Tandenborstel
Tandpasta
Theedoeken
Toiletspullen
Verkleedkleding (in
thema)
Wit t-shirt (na kamp
niet meer bruikbaar)
Zaklamp

Contact

Heb je een allergie of dieetwensen?
Heb je een andere opmerking of
vraag?
Wil je je graag afmelden?

Neem dan gerust met ons contact op
door te mailen naar:

marnix-intro@hsmarnix.nl

Disclaimer

Eigen alcoholische versnaperingen
en/of drugs zijn VERBODEN op dit
kamp. 

NIX18

Ga je niet mee en meld je je niet af,
dan worden de volledige kosten van
het kamp vooralsnog in rekening
gebracht.

Instagram:
@marnixintro

@marnixstudentenraad
 


