School’s out
6 t/m 10 augustus
Het is alweer bijna zover! We gaan op kamp! Tijdens dit kamp gaan we kennis
maken met allerlei dingen die je kunt doen in je vrije tijd. We doen dit in de vorm van
workshops. 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. Een
perfecte locatie dus voor een expeditie.
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.
Het beloofd een super gezellig kamp te worden!
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
Na het ontbijt mogen jullie kiezen. Ga je mooie sierraden maken of mee
met een spannende mountainbike tocht.
Lunch
Vanmiddag vertrekken we met zijn allen naar een manege want we
mogen gaan paardrijden!
Eten: pasta bolognese
Om nog een beetje energie kwijt te kunnen voor het slapen, gaan we
vanavond nog gezellig een potje voetballen.

Woensdag
Tijd
Activiteit
9.00
Ontbijt
10.30
Er komt een lerares die ons op onze eigen locatie een schilder
workshop gaat geven.
13.00
Lunch
14.30
Vanmiddag gaan we weer op pad want we gaan naar de sportschool
voor een les kickboksen.
18.00
Eten: Pasta spinazie
19.30
Deze avond een minder bekende sport namelijk Ultimate frisbee. Dit is
een veldsport die je met een team speelt met natuurlijk een frisbee. Ben
benieuwd.
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Donderdag
Tijd
Activiteit
9.00
Ontbijt
10.30
Hopelijk hebben jullie goed geslapen. In de ochtend komt er namelijk
een choreografe die ons een workshop choreografie gaat geven.
Lekker bewegen op muziek!
12.30
Lunchen, een half uurtje eerder dan de andere dagen.
13.30
Alsof we nog niet genoeg hadden bewogen, gaan we vanmiddag ook
nog naar de sportschool om te fitnessen.
18.00
Eten: frietjes met salade
19.00
spullen opruimen, douchen en tas inpakken
19.30
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

Mocht je nog vragen en/of opmerkingen hebben, bel ons dan even.
Tot volgende week!
Groetjes Bas
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
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.
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Ons adres is:
Stavast
Loo 36a
5388SB Nistelrode
Kvk 04037380
Tel 0412-795284
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