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Ja joh, wat gaat zo’n gezellige week toch snel. Vandaag alweer 

de allerlaatste timmerdag. Alles nog even mooi maken want 

welk bouwwerk wordt er dit jaar het “Hutje van de week”?

Vandaag zijn ook alle groepjes 
met hun hutje op de foto gezet. 
Deze foto’s staan ook op de web-
site. Een leuke herinnering aan 
deze fantastische Kindervakan-
tieweek!

En toen was het alweer middag 
met de schuimparty op het pro-
gramma. Wat een feest! Lekker 
dansen en spelen in het schuim. 
Een hele mooie afsluiting van de 
woensdag!

De ochtend begonnen met het 
gezellige campinglied “Feest op 
de camping”. Samen de polonai-
se met Jammie, dat is echt een 
goed begin van de dag!

Er was wel een beetje stress op 
het veld, is alles wel op tijd af? Er 
werden nog stoffen uitgedeeld 
en de hutjes konden met krijtverf 
versierd worden.

Ook waren de kapsters er van-
daag om de kinderen te voorzien 
van een echt campingkapsel. 
Wat een mooie creaties zijn er 
gemaakt. Top!

•   Camping de Jamping volgens de 
kinderen de allerleukste camping 
is van de hele wereld.

•   Er dit jaar ontzettend veel post  
bezorgd is bij heel veel kinderen!

•   Er ontelbaar veel ranjabekers ge-
vuld zijn.

•   We morgen de Kindervakantie-
week afsluiten, zoals ellk jaar, met 
een geweldig groot kampvuur.

•  Er op vrijdag geen activiteiten zijn.  
Jullie kunnen die dag allemaal 
heerlijk uitrusten.

Woensdag 31 augustus 2022

WIST JE DAT...

Tot vanavond!

 JAMPING
NIEUWS)(

KIJKAVOND
Vanavond organiseren wij de 
kijkavond. Iedereen is van harte 
welkom van 19.00 tot 21.00 uur!

Niet vergeten:
•   De kinderen van de onderbouw 

morgen om 14:00 uur verwacht 
worden op het schoolplein voor 
de spel & fun middag!

•   De kinderen van de bovenbouw 
morgen om 13:00 uur verzame-
len op het schoolplein voor de 
activiteiten bij de Hooghei. Ver-
geet niet een extra set kleding!
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Vanavond 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. 

vanavond Kijkavond

EXTRA INFORMATIE

Kampvuur
Op DONDERDAGAVOND sluiten 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.

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 met heel veel leuke spelletjes. 

 

Het programma voor de bovenbouw (groep 5 t/m 8) is bij de Hooghei. Alle kinderen van de bo-

venbouw melden zich om 13:00 uur op het schoolplein. Neem een extra setje droge kleding, een 

handdoek en oude schoenen die nat mogen worden mee.

 
Info voor de rij-ouders
De rij-ouders brengen de kinderen naar de Hooghei en halen ze om 17:00 uur weer op. Het is niet 

de bedoeling dat rij-ouders blijven. De kinderen kunnen vies zijn, dus zorg dat je een oude hand-

doek of vuilniszak op de achterbank hebt liggen van de auto ;-).

Tussen 17:00 en 18:00 uur krijgen de kinderen een broodje hamburger.


