
Asten, 30 juni 2022 
 

 
Beste ouders van de kinderen van groep 1, 2 en 3 

 
Het duurt nog even, maar we zijn alvast begonnen met de 

voorbereidingen voor het mini kamp 2022. 
Het thema dit jaar is  ‘Uitvinders’.  

 
Het mini kamp vindt plaats op dinsdag 27 september en woensdag 28 
september 2022. In de vierde schoolweek van het nieuwe schooljaar.  

Noteer dit alvast in jullie agenda! 
 

Voor de ouder(s)/verzorger(s) die nog niet weten wat het mini kamp inhoudt:  
Kinderen van groep 1 t/m 3 draaien in die week op maandag en dinsdagochtend het 
gewone schoolprogramma. Dinsdagmiddag 27 september 2022 (vanaf 12:00 uur) 

zijn de kinderen van groep 1 t/m 3 vrij (dus géén lunch op school). 
 

Op dinsdag 27 september 2022 start de inloop van 16:30 – 17:00 uur bij blokhut 
De Sprinkhorst in Mierlo (Aardborstweg 13, 5731 PS Mierlo). We gaan daar leuke 
activiteiten doen, gezellig samen eten en we blijven er ’s avonds lekker slapen. 

 
De volgende ochtend, woensdag 28 september 2022, worden de kinderen van groep 

1-2 weer opgehaald tussen 08:45 – 09:15 uur. De kinderen van groep 1-2 zijn de 
rest van de woensdag vrij. 

 
De kinderen van groep 3 worden vervolgens op woensdag 28 september 2022 
tussen 16:00 – 16:30 uur opgehaald. Zij doen nog gezellig mee met het 

middagprogramma van het groot kamp 
 

Donderdag 29 september 2022 en vrijdag 30 september 2022 

zijn de kinderen van groep 1 t/m 3 vrij.  
 
 Wat moet je meenemen: 

• Slaapspullen: luchtbed, slaapzak, kussen 

• Pyjama 

• Toiletspullen 

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

• Gezellige outfit in het thema ‘Uitvinders’. Kinderen mogen dit ook aan doen als 
ze naar het kamp toe komen. Moet niet, mag wel.    

  
Om het mini kamp te bekostigen vragen we een eigen bijdrage van € 7,50 per kind. 
Graag ontvangen wij van jullie het kampgeld voor vrijdag 22 juli 2022 in een 

gesloten envelop voorzien van voor- en achternaam. Lever de envelop in bij een van 
de groepsleraren.  

 
Alvast heel erg bedankt! 
 

 
Groeten Luuk, Miriam, Corrie, Hanneke, Ruud en Romy 


