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Aan de ouders van de groepen 3, 4, 5, 6, 7 en 8
Nog even en dan is het (al)weer zover. De schoolkampen! Dit jaar gaan alle groepen naar
“de Woudegge” te Otterlo.

Groep 3 en 4
Groep 5 en 6
Groep 7 en 8

vertrek
maandag 22 juni
dinsdag 23 juni
woensdag 24 juni

terug
dinsdag 23 juni
woensdag 24 juni
vrijdag
26 juni

aantal nachten
1 nacht
1 nacht
2 nachten

Uit de enquête van vorig jaar 2014, gaven veel ouders aan om mee te willen helpen met het doen van
de boodschappen, rijden, koken, en het begeleiden van groepjes. Dat is heel fijn, daarom gaan wij dit
jaar niet “all inclusive” met de groepen 5/6/7 en 8, maar rekenen wij op uw hulp.
Wij hebben nu een lijstje gemaakt waarvoor u zich kunt opgeven.
Het informatieboekje zal op 2 juni mee gaan. Heeft u vragen dan kunt u uiteraard terecht bij de
leerkracht van uw kind(eren)
Door middel van onderstaand strookje kunt u zich opgeven. Het strookje uiterlijk dinsdag 19 mei
inleveren bij de leerkracht van uw kind. De eventuele loting zal plaats vinden op vrijdag 22 mei, om
14.15 uur.
Op woensdag 10 juni worden de fietsen gecontroleerd van de leerlingen die gaan fietsen. Wij willen
graag veilig op pad.
De groepsouders mogen mee, maar kruis a.u.b. nog wel even de voorkeuren aan!
--------------uiterlijk 19 mei inleveren--------------------------------------------------------------------Naam: …………………………………………………ouder van………………………….
Groep ………………..
begeleider van een groepje van 5 a 6 kinderen.(meerdere keuzes mogelijk)
O Groep 3/4
O Groep 5/6
O Groep 7/8
wegbrengen en ophalen met de auto (meerdere keuzes mogelijk)
O Groep 3/4
O Groep 5/6
mee fietsen ongeveer 30 km (meerdere keuzes mogelijk, vaders worden van harte uitgenodigd!)
O Groep 7/8 heen
O Groep 7/8 terug
helpen in de keuken, eten, drinken verzorgen tijden het schoolkamp. (meerdere keuzes mogelijk)
O Groep 3/4
O Groep 5/6
O Groep 7/8
O Het rijden van de bagage (busje/aanhanger)
O Boodschappen doen op vrijdag 19 juni, in Opheusden.
( Dit strookje uiterlijk inleveren voor 19 mei. Indien nodig zal er geloot worden op 22 mei
14.15 uur)

