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Wanneer gaan wij op kamp? 
Van dinsdag 24 september tot vrijdag 27 
september gaan wij op kamp. Dit betekent dat 
wij vier dagen en drie nachten weg zijn. 
 
Dinsdag 24 september: 
We verzamelen om 8:25 uur in de kring en 
zullen rond 8:45 uur met de fiets naar het 
mooie Wieringen vertrekken. De spullen zullen 
met auto’s/bus worden meegenomen.  

 
Tijdens kamp is het groepsproces een 
belangrijk doel. Hier zullen wij veel aandacht 
aan besteden door verschillende spellen en 
gesprekken. Maar dit jaar staat daarbij ook het 
schoolproces centraal op de woensdag.  
 
Vrijdag 27 september: 
We zullen rond 14:00 uur weer terug zijn op 
school.  
 
 
 
 

Wat moet je meenemen? 
- Dekbedovertrek, kussensloop en laken 
- Toilettas met benodigdheden zoals 

tandenborstel, tandpasta, borstel, 
shampoo, zeep etc.  

- Pyjama 
- Kleding (warm en koud) voor vier 

dagen + extra en regenkleding. 
- Twee of drie paar schoenen (bijv. 

laarzen, sport en slippers) 
- Bonte avond kleding � Thema: ‘1001 

nacht‘ 
- Je eigen knuffel/doekje 
- Je (lees)boek, bal, spulletjes van thuis 

om daar te gebruiken.  
- Zo nodig: medicijnen (inleveren bij 

begeleider of Francisca) 
- Zonnebrand, zonnebril 
- Bandenplaksetje, kleine fietspomp 
- Muggenspray, tekentang etc. 
- Handdoek en theedoek (afwas) 
- Handdoeken (douchen) 
- Je fiets (goed werkend) 
- Tussendoortje en lunchpakket voor de 

eerste dag + drinkfles 
 

 
 
 



En wat neem je niet mee? 
- Telefoon,  iPad, iPod e.a. elektronische 

apparaten.  
- Snoep 
- Geld  

 
 
 
Welke begeleiders gaan mee? 

- Karin (moeder van Jet) 
- Merel (moeder van Reben) 
- Arjan (vader van Romee) 
- Ane (vader van Teun) 

 
De begeleiders krijgen allemaal een groepje 
kinderen onder hun hoede. Voorafgaand van 
het kamp neemt één van de begeleiders 
contact met u op om belangrijke informatie 
over bijv. medicijngebruik, slaaprituelen etc. 
door te nemen. 
 
De groep 
We gaan met 19 kinderen, 
en 5 begeleiders op kamp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tijdens het kamp zal Francisca via de besloten 
Facebook foto’s en updates delen. Verder is 
het niet de bedoeling om contact te hebben 
met de begeleiders en Francisca. Er wordt 
goed voor uw zoon/dochter gezorgd.  
 
 

 
 
Het adres waar wij verblijven is: 
 
De Groot Recreatie 
Gemeenelandseweg 50 
1777 CH Hippolytushoef 
 
 
 
 
 
 
 

Als laatste 
Ik heb er al heel veel zin in! De ervaring, die ik 
heb, is dat het kamp waardevol is voor de 
groep, voor het gehele schooljaar. Ook 
noemen kinderen op het einde van het 
schooljaar vaak op dat kamp het leukste was 
van het jaar!  
 
Zijn er nog vragen, dan hoor ik deze graag via 
de mail of we maken een afspraak. 
 
Liefs, 
Francisca 
 
 

 


