
 
           
 

 
  
Beste ouders/verzorgers, 

 
 
Jaarlijks starten we het schooljaar met een mini kamp. Alle leerlingen van groep 1 t/m 3 

hebben dan activiteiten bij de blokhut. Dinsdagochtend 1 september 2020 draaien we tot 
12:00 uur het gewone schoolprogramma. In verband met mini kamp zijn de kinderen om 
12:00 uur vrij. We lunchen die dag niet op school.  

 
Het mini kamp gaat in aangepaste vorm plaatsvinden. De kinderen worden dinsdag 1 
september om 16:00 uur op de locatie (blokhut de Polderhonk) verwacht en krijgen dan 

verschillende activiteiten aangeboden. ’s Avonds na het kampvuur worden de kinderen 
weer opgehaald. Ze blijven dus niet slapen. We kiezen voor deze aangepaste vorm omdat 
er bij het inrichten én opruimen van de slaapzalen veel ouders bij elkaar komen en het 

veel tijd (wat ten koste gaat van het programma) gaat vragen om dit in cohorten te 
organiseren.  
 

Dit jaar is het thema van het mini kamp ‘Ik reis door de ruimte’. Het is leuk als de kinderen 
verkleed komen, eventueel passend bij het thema. De kinderen hoeven geen spullen mee 
te brengen. Een jas en dichte schoenen zijn handig. Voor het eten wordt gezorgd!  

 
Om het halen en brengen soepel te laten verlopen gaan we gebruik maken van een ‘kiss 
and ride’ strook. De bedoeling is dat de kinderen uitstappen aan de Bergweg, zodat er 

geen drukte ontstaat. Er wordt aangegeven met grote pylonen waar je kunt stoppen. Wij 
vangen de kinderen dan op en begeleiden ze naar het terrein. Ouders nemen afscheid in 
de auto en rijden dan door.  

 
Brengen:  

Groep 0-1: 16:00 uur – 16:15 uur 
Groep 2-3: 16:15 uur – 16:30 uur 
 

Ophalen:  
Groep 0-1: 20:00 uur – 20:15 uur 
Groep 2-3: 20:15 uur – 20:30 uur  

 
Kinderen uit één gezin kiezen voor de eerste tijd (16:00 – 16:15 uur / 20:00 – 20:15 uur). 
 

Woensdag, donderdag en vrijdag zijn de kinderen van groep 1 t/m 3 vrij.  
 

Om deze activiteit te kunnen bekostigen vragen wij jullie om een eigen bijdrage van € 7,50 

per kind. Het is prettig als jullie dit bedrag uiterlijk maandag 31 augustus 2020 kunnen 
voldoen (in een gesloten envelop voorzien van naam). 
  

Mochten jullie naar aanleiding van deze brief nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem 
dan gerust contact met ons op. Telefoonnummer 0493-670141. 
 

 
Vriendelijke groet, 
Groepsleerkrachten groep 1-2-3 


