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Luizencontrole
Normaliter worden alle kinderen voordat
wij op kamp gaan gecontroleerd op luizen.
Dit jaar lukt dat niet omdat wij te weinig
ouders hebben die dit willen en kunnen
doen.
Wilt u zelf uw kind goed controleren op
luizen? In de middenbouw zijn al luizen
geconstateerd, dus wees alert!
Na het kamp, volgende week, willen wij
ook graag de kinderen op luizen
controleren. Wie wil en kan ons hier bij
helpen? U zich opgeven bij juf Ellen,
stamgroepleider bovenbouw, de
Superhelden.

Kamp woensdag
Woensdag willen wij een Vossenjacht
houden in de wijk. Voor het begeleiden
van een groepje hebben wij nog mensen
nodig. Deze activiteit begint om 9.00 uur
en duurt tot uiterlijk 11.00 uur. Omdat de
kinderen niks van de activiteiten weten
hangt het inschrijfformulier in de
teamkamer. Helpt u mee?
Denkt u er ook aan om woensdag een
bord met bestek mee te geven?
Kleding op kamp
Zoals u waarschijnlijk ook heeft gezien is
de weersvoorspelling niet al te best!
Omdat wij niet van suiker zijn laten we
de buitenactiviteit bij regen op woensdag
doorgaan. Geef uw kind(eren) voor de

zekerheid extra kleding mee, kaplaarzen
en regenkleding. Dit geldt uiteraard ook
voor de donderdag en vrijdag wanneer wij
naar Bakkeveen gaan.
We hopen natuurlijk dat het meevalt met
de buien, maar beter teveel mee dan te
weinig!
Donderdag op kamp
Donderdag gaan we met de hele school
naar Bakkeveen. De 5e t/m de 8e jaars
blijven daar een nachtje slapen. Zij hebben
allemaal een brief gekregen waarop staat
wat zij mee moeten nemen. De 1e t/m de
4e jaars gaan ook een lange dag op kamp.
Waar moeten zij aan denken?
Donderdag worden de kinderen uit de
onderbouw uit de klas gehaald door
bovenbouwers. Zij lopen samen naar de
bus. De bovenbouwers zitten naast de
onderbouwers in de bus. De kinderen uit
de bovenbouw zijn een grote steun voor
de onderbouwers en zorgen voor een
veilig gevoel.
Op kamp wordt er goed voor iedereen
gezorgd, voldoende hapjes en drankjes.
Toch zijn er kinderen die in de bus trek
hebben in fruit of wat drinken. Dit kunt u
uw kind gerust meegeven.
Wij eten tussen de middag warm met
elkaar, een lunchpakketje is dus niet
nodig.
Denk aan goed schoeisel en regenkleding.
Laarzen zijn altijd goed, maar dichte
schoenen kunnen ook. In het bos spelen is
niet prettig op slippers of sandalen.
Denk ook aan droge kleding.
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Wanneer u nog vragen heeft kunt u altijd
terecht bij de stamgroepleiders.
Logboek
Nog niet iedereen heeft het logboek
ingevuld en ingeleverd. Graag doen, deze
informatie is erg belangrijk voor ons!
Zwem vierdaagse

Boeken plastificeren
De afgelopen periode hebben wij nieuwe
boeken aangeschaft voor de kinderen.
Omdat wij deze graag netjes willen
houden moeten deze worden
geplastificeerd. Wie zou dit willen doen?
Het kan op school of thuis.
U kunt bij de stamgroepleider of Liesbeth
aangeven wanneer u ons hier mee wilt
helpen.

