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Onbewoond eiland
Woensdag 23 mei is het zover. Dan vertrekken we met de kinderen van de midden-, tussen- en
bovenbouw naar Someren voor het jaarlijkse schoolkamp.
Het thema dit jaar is: “Onbewoond eiland”. We zullen vast en zeker weer prachtige avonturen
meemaken. Bij deze brief tref je de paklijst voor je kind aan. Let erop dat alle spullen goed zijn ingepakt.
De kinderen krijgen deze week twee gekleurde labels mee om aan de bagage te hangen. Bij de bussen
vind je 23 mei voor elke stamgroep een paal met daaraan de naam in de kleur van hun labels. Wil je
daar de bagage zetten? Bij slecht weer is dit binnen, in de aula.
De kinderen worden om 8.45 uur in hun stamgroep verwacht. De bussen vertrekken ongeveer om 9.30
uur. Als je kind medicijnen gebruikt, wil je die dan aan de stamgroepleider geven? Indien je kind de
medicijnen zelfstandig inneemt, kun je dit doorgeven aan de stamgroepleider.
Op vrijdag 25 mei zijn we rond 15.15 uur weer in Uithoorn terug. De precieze tijd is moeilijk te zeggen
i.v.m. de drukte op de weg. Je kunt op vrijdagmiddag vanaf 14.30 uur bellen voor de aankomsttijd.
Telefoonnummer 06 - 12 78 63 39 (Erik). Probeer er wel te zijn als je kind aankomt. Het is erg
teleurstellend voor een kind als papa of mama er bij aankomst niet is.
Net als vorig jaar vraagt de kookploeg aan de thuisblijvende ouders om iets lekkers te bakken (of bij de
plaatselijke super te halen ), zodat de kookploeg op kamp iets bij de koffie en thee kan presenteren.
Inleveren kan op dinsdag: Tot 15:30 in de keuken van school of tussen 19:30 en 21:00 bij Marjolein
Kranenburg, Roland Holstlaan 6.
We hopen op een geslaagd kamp met mooi weer.
Graag geven we nog even het adres van de groepsaccommodatie waar we verblijven:
De Hoof
familie Hikspoors
De Hoof 18
5712 LM Someren
Heb je nog vragen over de paklijst of zijn er nog andere
onduidelijkheden, dan kun je natuurlijk altijd bij
de stamgroepleider terecht.
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Onderlaken of hoeslaken + sloop
Slaapzak of dekbed (zo klein mogelijk in een hoesje)
Pyjama
Ondergoed
Knuffel voor eenzame nachten (Merk deze goed zodat we
ieder kind de eigen knuffel terug kunnen geven)
Sokken
Goede, ingelopen schoenen
Warme trui en lange broek
Regenkleding
Handdoek + washandje
Doucheschuim of zeep in een zeepdoos
Tandenborstel en tandpasta
Plasticzak voor de vuile was
Zwemspullen in een ruime (plastic) tas
Badslippers
Leesboek en spelletje
Postzegel(s) en adres(sen) om kaart(en) te kunnen
versturen
Rugzakje voor de wandelingen
Lunchpakket voor de eerste dag (geen drinken)
Waterflesje (met naam, voor in de bus en tijdens de wandelingen)
Zonnebrandcrème
Muggenstick
Tip: er zijn nu ook middeltjes die de kans op tekenbeten mogelijk verminderen
Zaklamp

Onbewoond eiland” avond

 Iets voor de outfit tijdens de bonte ‘







Wil je de spullen van een merkje met naam voorzien? Dit maakt het terugbezorgen van de gevonden
voorwerpen een stuk gemakkelijker.
Pak samen met je kind in. Spullen die het eerste nodig zijn (bed opmaken) bovenin de tas.
Geef je kind geen waardevolle spullen mee (sieraden, computerspelletjes, horloges, geld, ipod, enz.).
We vragen ook speciaal om de kinderen geen telefoon mee te geven.
Geef je kind kleding mee die tegen een stootje kan.
Voor snoep wordt, met mate, gezorgd.

