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Yes, onze camping: De Jamping is na een flinke voorberei
ding eindelijk geopend! Heel veel blije gezichtjes, die er alle
maal zoveel zin in hebben om er een top week van te maken!

Aan het einde van de middag is 
er nog heerlijk gesmuld van een 
zelfgemaakte traktatie. Jammie!

En toen zat de eerste timmerdag 
er alweer op. Morgen gaan we 
volop verder met het bouwen van 
de camping en er staan leuke 
activiteiten op het programma.

Vandaag is er al enorm hard  
gewerkt door iedereen. De groep-
jes zijn gemaakt en de hutjes krij-
gen al vorm. De kinderen zijn zo 
enthousiast. Na een ochtendje 
flink timmeren krijg je zeker hon-
ger.  De lunch ging er bij jong & 
oud dan ook goed in!

Na de middag werd er al volop 
geschilderd. En samen met onze 
camping mascotte, JAMMIE, was 
het dolle pret bij 
de Mini Club! 
De voetjes gin-
gen al goed van 
de vloer op het 
camping lied.

•   Er vrijdagavond al een flinke 
club vrijwilligers geholpen heeft.  
Enorm bedankt!

•   We dit jaar begonnen zijn met  
140 voorinschrijvingen. Dat is een 
record! 

•   Op onze cam-
ping: De Jamping  
slippers verboden 
zijn.

•   We voor woensdagochtend nog 
een vrijwilliger zoeken om de 
EHBO post te versterken. Graag 
doorgeven bij Rilana of Janine.

•   Op de achterzijde van deze 
nieuwsbrief extra informatie staat. 
Lees dit goed door!

Maandag 29 augustus 2022

WIST JE DAT...

Post

Tot morgen allemaal!

 JAMPING
NIEUWS)(

Er zijn speciale Kindervakantie
week kaarten te koop in het 
thema! Elke dag verkrijgbaar bij 
de receptie, voor maar € 0,50 per 
stuk. Geschreven kaarten stop je 
in de brievenbus bij de ingang. 
Wij zorgen dat de kaarten bij de 
kinderen bezorgd worden!

Zoals jullie weten heerst er nog 
steeds krentenbaard. Wees alert!
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Op WOENSDAGAVOND van 19:00 tot 21:00 uur is er de mogelijkheid om samen met ouders, opa’s 

& oma’s, broertjes & zusjes, ooms & tantes alle hutjes te komen bewonderen. We maken er een 

gezellige zomeravond van met z’n allen. 

WOENSDAG Kijkavond

EXTRA INFORMATIE

programma Donderdag
Let op: op donderdag beginnen we de dag wat later. Het programma voor de onderbouw (groep 

1 t/m 4) begint om 14:00 uur op het schoolplein. Om 17:00 uur eindigt het programma en eten 

de kinderen op het schoolplein.

 

Het programma voor de bovenbouw (groep 5 t/m 8) is op locatie. Alle kinderen van de boven-

bouw melden zich om 13:00 uur op het schoolplein. De rij-ouders brengen de kinderen naar de 

locatie en halen ze om 17:00 uur weer op. Neem een setje droge kleding, een handdoek en oude 

schoenen die nat mogen worden mee.

Kampvuur
Op DONDERDAGAVOND slui-

ten we de Kindervakantieweek 

af met een groot kampvuur. 

We beginnen om 18:00 uur tot 

20:00 uur. De verantwoordelijkheid voor de kinderen 

tijdens het kampvuur is voor de ouders zelf.

VRAGEN?
STEL ZE GERUST!

Morgen beginnen de werkzaamheden 

aan de Driezeeg. Willen jullie zelf zorgen 

dat de kinderen veilig aankomen bij de 

Kindervakantieweek? En ook weer veilig 

thuiskomen?

werkzaamheden
Woensdagmiddag organiseren we  

een echte schuimparty. Graag 

woensdag een handdoek en 

(zwem)kleding die nat mogen wor-

den meenemen of alvast aandoen.

schuimparty


