Minecraft real Life
23 t/m 27 juli
Het is alweer bijna zover! We gaan op kamp!
We hebben ons kamp opgeslagen op scoutingterrein ‘Achter de Berg’. We zitten er
middenin het bos met ook nog een meer en een visvijver erbij. We nemen de
skelters, crossfietsen, trampoline en ook enkele hengels mee (vind je het leuk om te
vissen en heb je een vispas, neem die dan mee). We hebben voor iedereen een bed
dus je hoeft niet je eigen luchtbed/ matje mee te nemen. Wel graag je eigen kussen
en slaapzak of dekbed meenemen.
Ouders die zelf hun kind komen brengen worden op maandag om half 5 en op
vrijdag om 11 uur verwacht.
Tijdens dit kamp gaan we onderdelen uit de digitale Minecraft wereld naar onze
wereld halen. In de bijlage vind je een kaart van onze Minecraft wereld. We gaan in
deze wereld dingen ontwerpen en bouwen. Zo gaan jullie samen bijvoorbeeld je
eigen Fort bouwen.
Welkom to the real World of Minecraft!
Groetjes Bas
Maandag
Tijd
16.30
18.00
18.45
19.30
Dinsdag
Tijd
9.00
10.30

13.00
14.30

18.00
19.30

Activiteit
Aankomst
Eten: broodje gezond en broodje knakworst
Koffers uitpakken en bed opmaken
Het gebied verkennen middels een avondwandeling

Activiteit
Ontbijt
We verdelen de groep in kleinere teams zodat jullie als team aan de slag
kunnen gaan met bouwen. Tijdens de eerste activiteit van dit kamp gaan
we gereedschap en bouwmateriaal verzamelen in de Minecraft
wereld. Je krijgt een kaart mee van het gebeid en gaat te voet en op de
mountainbike op zoek naar bonnen die je naderhand in kunt wisselen
voor materialen en gereedschap zoals hamers, zagen, spijkers, pallets,
balken, touw, zeil enz. Maar pas op, er lopen en fietsen ook mobs rond
zoals creepers. Wordt je gezien door een mob dan moet je een bon bij
hem of haar inleveren.
Lunch
Na de lunch mogen jullie starten met het bouwen. Jullie mogen het
uiteraard zelf ontwerpen maar de begeleiders helpen waar nodig wel een
handje mee zodat het allemaal veilig blijft.
Eten: pasta bolognese
In de avond mogen jullie kiezen; wil je verder gaan met bouwen of kies
je voor een potje paaltjesvoetbal.
We sluiten de avond af met het maken van de toegangspoort voor het
Fort. We bouwen eerst een goed vuur zodat we letters in het hout
kunnen branden.

Woensdag
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Tijd
9.00
10.30

18.00
19.30

Activiteit
Ontbijt
Bij mooi weer gaan we lekker zwemmen bij een afgraving. Bij slecht
weer kiezen we voor het golfslagbad in Oss.
Als we terug zijn en weer een beetje bijgekomen, gaan we zelf ijsjes
maken zodat we morgen een lekker zelfgemaakt ijsje hebben.
Eten: Pasta spinazie
Vanavond gaan we goud delven uit onze Minecraft wereld. We nemen
het op tegen de mobs die ons een kopje kleiner willen maken en het
goud voor hun zelf willen hebben.

Donderdag
Tijd
Activiteit
9.00
Ontbijt
10.30
Om te kunnen overleven in onze Mincraft wereld en het Fort te kunnen
verdedigen gaan we zwaarden en pijl en bogen maken.
13.00
Lunchen
14.30
Na de lunch is The Final Battle of Minecraft. Kinderen vs begeleiders.
De kinderen hebben hun Fort als basis en de begeleiders (allemaal
mobs) hebben het tentenkamp als basis. Met behulp van ballen kun je
elkaar afgooien waarna je in de freezone terecht komt.
18.00
Eten: frietjes met salade
19.00
spullen opruimen, tas inpakken en douchen
20.00
Traditioneel sluiten we deze laatste avond af met een gezellig
kampvuur. Rondom het kampvuur kunnen we een potje weerwolven
en hotdogs maken.
Vrijdag
Tijd
9.00
9.30
10.00
11.00

Activiteit
Ontbijt
Spullen inpakken
Potje voetbal of een spelletje
Ontvangst ouders of vertrek naar huis

De volgende dingen moeten jullie zelf meenemen:
• Jas
• Kleren
• Toiletspullen
• 3 handdoeken
• Zwemkleding en zwemtas
• Stevige schoenen
• Reserve schoenen,
• Regenkleding
• Voldoende (warme) reservekleding, (bedenk dat je nog als eens keer nat kunt
worden en dus behoorlijk wat kleding bij je moet hebben)
• Kussen
• Slaapzak of dekbed
• luchtbed of matras hoef je niet mee te nemen
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Het adres is:
Scoutcentrum Achter de Berg
Achter de berg 14-16
5388 TS Nistelrode
Je kunt je auto op het parkeerveld parkeren, dan door de ingang met slagboom lopen
en ongeveer 20 meter rechtdoor de asfaltweg volgen, vervolgens zie je rechts een
informatiebord, vuilnisbak en bordje Dassenveld. Loop daarin want daar zijn wij.
Ons adres is:
Stavast
Loo 36a
5388SB Nistelrode
Kvk 04037380
Tel 0412-795284
Bas 0620903202
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