Schoolkamp 2018
Dit jaar gaan we op 23, 24 en 25 mei op schoolkamp. Schoolkamp is een groots evenement in het
schooljaar. De voorbereidingen zijn in volle gang.
Het thema is gekozen maar dat verklappen we nog even niet. We verblijven op de vertrouwde
locatie: Kampeerboerderij “De Hoof” te Someren, Noord-Brabant.
De eigen bijdrage is dit schooljaar gesteld op € 64,00. Vanuit de opbrengst van het schoolfeest en de
sponsorloop wordt per kind daar bovenop € 28,00 toegevoegd. Betalingen gaan dit jaar via Wis
Collect. U ontvangt binnenkort bericht hierover. Voor afwijkende regelingen kun je contact opnemen
met Anke de Graaf.
De begeleidende ouders worden momenteel gevraagd. Hoe we dit doen, willen we graag uitleggen.
De stamgroepleiders vragen de begeleidende ouders. Aan het begin van het schooljaar heeft u aan
kunnen geven of u hiervoor in aanmerking wilt komen, maar de keuze ligt bij het team. We willen
graag verantwoordelijke begeleiders die er veel plezier in hebben om met kinderen om te gaan. In de
middenbouw wordt er vooral gedacht aan ouders van jaargroep 3 kinderen aangezien het voor deze
groep kinderen de eerste keer is dat ze op schoolkamp gaan. In sommige gevallen gaan ouders mee
in verband met de speciale zorg voor hun kind. Omdat het team uit veel vrouwen bestaat, is er een
voorkeur voor vaders. Wanneer je bent gevraagd, betekent het niet automatisch dat je ‘altijd’ wordt
gevraagd. Dit bekijken we per jaar. Centraal staat het vormen van een groep begeleiders die drie
dagen goed voor de kinderen kan zorgen!
Bij deze speciale schoolkampinfo vind u een vragenlijst die elk jaar ingevuld moet worden. Deze
informatie gebruiken we om uw kind zo goed mogelijk te kunnen verzorgen. Wanneer uw kind wat
groter is, kunt u het formulier samen met uw kind invullen om misverstanden te voorkomen. Alle
gegevens worden natuurlijk vertrouwelijk behandeld. Er is geen koppeling met de leerlingadministratie. Eventueel ingevulde gegevens zijn die van vorig jaar. Let erop dat voor alle vragen de
meest actuele informatie wordt toegevoegd. Met name bij de dieetwensen is het belangrijk om de
juiste gegevens te hebben. Maak precies melding van een dieet (denk aan suiker, zuivel, gluten etc.).
U hoeft niets in te vullen wanneer het om voorkeuren gaat. De kookploeg heeft voor de warme
maaltijd een menu met een vleesmaaltijd en een vegetarische maaltijd vastgesteld. Voor de speciale
diëten (glutenvrij etc.) vraagt de keukenploeg aan de betreffende ouders de speciale
voedingsmiddelen aan te leveren. De keukenploeg zoekt zelf contact met de betreffende ouders.
Op 15 mei is er om 19.30 uur een bijeenkomst voor de begeleidende ouders. Graag zien we daar alle
begeleiders, omdat dan het programma en de kinderen met hen worden doorgesproken. Ook bieden
wij die avond een taakomschrijving van “de begeleider” aan.
Voor de ouders van groep 3 is er een speciaal moment gepland waarbij u al uw vragen kunt stellen:
donderdag 26 april om 15.45 uur in het lokaal van Tureluur.
We gaan er vanuit dat alle kinderen meegaan op schoolkamp. Mocht dit door omstandigheden niet
het geval zijn, dan wordt uw kind gewoon op school verwacht. Naast werkmomenten worden er voor
hen activiteiten op school georganiseerd. Deze hebben hetzelfde
thema als het schoolkamp. Wanneer uw kind niet meegaat,
wordt uw hulp zeer op prijs gesteld zodat er meer activiteiten
kunnen worden georganiseerd in verschillende groepjes.
We vragen u om het bijgaande formulier uiterlijk op
26 april 2018 in te leveren.

