
Mini kamp groep 1 t/m 3 
28 en 29 augustus 2018 
 
 

Het lijkt nog ver weg, maar we zijn al druk bezig met de voorbereidingen voor het 

minikamp. Dit mini kamp wordt georganiseerd op dinsdag 28 augustus vanaf 17.00 uur 

tot woensdag 29 augustus 9.00 uur. 

 

Het thema is Horizon Games. Net als het groot kamp. 

 

Dus trek je leukste, gekste, gezelligste outfit aan, die bij dit thema past! 

 

De kinderen van groep 1 t/m 3 draaien op maandag en dinsdagochtend het gewone 

schoolprogramma. Dinsdagmiddag 28 augustus (na 12.00 uur) zijn de kinderen van 

groep 1 t/m 3 vrij en komen die dag om 17.00 uur naar De Polderhonk in Asten 

(Bergweg 26) om de bedden klaar te maken. Uiterlijk 17.30 uur worden ouders verzocht 

om het kampterrein te verlaten. 

 

Het programma: 

- Nadat de ouders afscheid hebben genomen, gaan we om 18.00 uur gezellig met z’n 

allen eten. 

- Om 19.00 uur hebben we een leuke activiteit in petto. 

- Om 20.00 uur houden we nog een gezellig kampvuur. 

- Rond 21.00 uur kruipen we lekker in onze bedden! 

 

Woensdag 29 augustus ontbijten we nog met z’n allen en verwachten we de papa’s en/of 

mama’s om 9.00 uur weer bij De Polderhonk om de kinderen op te halen. De kinderen 

zijn de rest van deze woensdag vrij. 

Donderdag 30 en vrijdag 31 augustus zijn de kinderen van groep 1 t/m 3 vrij! 

 

Wat moet je meenemen? 

- Slaapspullen (luchtbed, slaapzak en kussen) 

- Pyjama 

- Toiletspullen 

- Ontbijtpakketje wat in de tas bewaard wordt (voor drinken wordt gezorgd) 

- Leuke, gekke, gezellige outfit passend bij het thema 

- Misschien heb je leuke versierspullen die bij het thema passen? Neem deze dan mee! 

 

 

Wij hebben er heel veel zin in! We hopen jullie ook! 

 

 

Groeten, 

Luuk, Hanneke, Miriam en Corrie. 

 

 

P.s. Denken jullie nog aan het inleveren van het kampgeld?! 


