SCHOOLKAMP GROEP 4 T/M 8
2 t/m 4 september 2020
Vorige week hebben we jullie al geïnformeerd dat het groot kamp (groep 4 t/m 8) grotendeels in de
bestaande vorm plaats gaat vinden. Dat betekent dat de kinderen woensdag 2 september vanaf 9.45
uur op school verwacht worden met hun bagage. Om het inleveren van de bagage zo “corona-proof”
mogelijk te laten verlopen, zullen we een gedeelte van de parkeerplaats voor de school afzetten waar
de bagage per groep ingeleverd kan worden. De fietsen plaatsen de kinderen per groep op het
schoolplein achter de school.
We willen jullie vragen om de bagage bij aankomst op school zo snel mogelijk in te leveren en
vervolgens een plek te zoeken aan de Jan van der Diesduncstraat of Beatrixlaan om de kinderen uit
te zwaaien. We willen jullie vragen om hier rekening te houden met voldoende afstand.
Omstreeks 10.15 uur vertrekken de groepen op toerbeurt per fiets richting Mierlo.
Accommodatie “De Sprinkhorst”
Aardborstweg 13
5731 PS Mierlo
0492-661086

Aan de ouders die meefietsen met groep 4 en 5 wordt gevraagd om op het schoolplein te wachten
totdat de groepsleraar aanvullende instructies geeft. Deze ouders fietsen mee tot de poort van het
kampterrein en fietsen daarna op eigen gelegenheid weer terug richting Asten.
De kinderen van de groepen 4 t/m 8 krijgen gedurende drie dagen een gevarieerd programma
aangeboden en blijven twee nachten slapen. Groep 4 t/m 6 slaapt binnen in slaapzalen en groep 7
en 8 slapen ook dit schooljaar weer in tenten. In de klas wordt besproken, wie een tent meeneemt
en wie erin gaan slapen. Je hoeft niet in een tent te slapen, het mag!!!
We fietsen vrijdagmiddag rond 13.00 uur weer terug naar Asten en verwachten rond 14.00 uur weer
terug op school te zijn. Bij het verzamelen van de bagage willen we wederom vragen om rekening
te houden met voldoende afstand.
Het thema van het kamp is: IK REIS DOOR DE RUIMTE .
Wat moet je meenemen:
Slaapspullen: luchtbed, slaapzak, kussen
Evt. tent voor groep 7/8
Pyjama
Toiletspullen
Zaklamp
Regenkleding (in de handbagage)
Vrijetijdskleding
Laarzen/stevige stappers voor in de bossen
Fietssleutel, bestek (vork, lepel en mes), bord, mok (voorzien van naam!)
Drinkbeker of bidon (voorzien van naam!)
Theedoek (voorzien van naam!) en wasknijper
Lunch en drinken voor de eerste dag (in de handbagage)
Mochten jullie nog vragen hebben, dan horen we het graag.
Groeten,
Team OBS De Horizon.

