Schoolkamp groep 4 t/m 8
Noteer alvast in jullie agenda:
Het schoolkamp van het schooljaar 2021-2022 staat
gepland in de tweede schoolweek en wel van
woensdag 15 t/m vrijdag 17 september 2021.
We gaan wederom naar onze vertrouwde kamplocatie in
Mierlo. Net zoals andere jaren doen we dit per fiets.
Accommodatie “De Sprinkhorst”
Aardborstweg 13
5731 PS Mierlo
Het thema van het kamp is:

HORIZON GAMES

Woensdag 15 september wordt iedereen om 10.45 uur op school verwacht met zijn of
haar bagage. Vanaf 11.00 uur vertrekken de eerste groepen per fiets richting Mierlo.
Vrijdag 17 september vertrekken we rond 13.00 uur vanuit Mierlo terug naar Asten en
verwachten we rond 14.00 uur weer op school terug te zijn.
Hieronder alvast de bagagelijst zodat je thuis kunt inventariseren of je alles hebt.
-

Een goed functionerende fiets
Slaapspullen: luchtbed, slaapzak, kussen
Evt. tent voor groep 7/8
Pyjama
Toiletspullen
Zaklamp
Regenkleding (in de handbagage)
Vrijetijdskleding
Evt. laarzen/stevige stappers voor in de bossen
Bestek (vork, lepel en mes) en bord (voorzien van naam!)
Drinkmok voor water/ranja/soep (voorzien van naam!)
Drinkbeker of bidon (voorzien van naam!)
Theedoek en wasknijper (voorzien van naam!)
Lunch en drinken voor de eerste dag (in de handbagage)

Voor nu vinden wij het prettig als je het kampgeld al zou kunnen overmaken. Het
kampgeld bedraagt € 30,00 per kind.
Je kunt dit bedrag overmaken op het rekeningnummer: NL27INGB0006238574 ten
name van Ouderraad Openbare school De Horizon onder vermelding van Kampgeld +
naam van uw kind(eren).
Zoals elk jaar zijn we ook weer op zoek naar een aantal ouders, die ons vrijdag willen
helpen met het poetsen van de accommodatie. Je kunt jezelf opgeven bij Chris
(chrispeeters@obs-dehorizon.nl) of Debbie (debbieverdam@obs-dehorizon.nl).
Alvast heel erg bedankt!!
Mocht je nog vragen hebben, dan kun je terecht bij Chris of Debbie.
Groetjes Team de Horizon

