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De laatste dag is aangebroken. Zo jammer dat de Kindervakan-
tieweek er alweer op zit!

De onderbouw begon een uur-
tje later. Zo hadden we voor deze 
groepen allerlei leuke activitei-
ten. Voor ieder wat wils. Zoals een 
mega piratenboot om eindeloos 
te springen. Een tasje knutselen of  
deelnemen aan de puzzeltocht.

Na al die inspanningen was het 
tijd voor een broodje hamburger! 

Daarna ging dan eindelijk het 
kampvuur aan, waar veel kinde-
ren naar uit hadden gekeken. 
Wat een mega hoge vlammen, 
zeg!

We willen iederen ontzettend be-
danken voor de geweldige da-
gen. Mooie herinneringen zijn ge-
maakt voor jong & oud!

Vanochtend was er al hard ge-
werkt door een club papa’s.Toen 
jullie ‘s middags op het veld kwa-
men was er niet veel meer te zien 
van die prachtige hutjes. 

Het middagprogramma ging 
voor de bovenbouw al iets eerder 
van start. Een sportieve middag 
bij de Hooghei. Paintballen, klim-
men en over het water zien te ko-
men. Echt heel gaaf!

•   We gisteren een hele gezellige 
kijkavond hebben gehad. Wat zijn 
er veel papa’s en mama’s, opa’s  
oma’s, broertjes en zusjes komen 
kijken.

•   De medailles van HUTJE VAN DE 
WEEK naar groep 8 en groep 1/2 
zijn gegaan. Top gedaan jongens 
en meisjes.

•   We vandaag 2 jarigen hadden. 
Gefeliciteerd Oscar en Elin!

•   Er nog lang nagepraat zal worden 
over deze bijzondere camping de 
Jamping.

•   Alle gevonden voorwerpen onder 
het afdak op het schoolplein te 
vinden zijn.

•    We hopen dat we volgend jaar 
weer zo’n geweldige Kindervakan-
tieweek voor jullie mogen organi-
seren!
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WIST JE DAT...

IdeeËn

Tot volgend jaar!

 JAMPING
NIEUWS)(

Heb je nog tips of verbeterpunten? 
Laat het ons weten!

Dat kan via mail:
crea@stichting-jam.nl


