
Het zintuigenkamp   
Nog ruim een week en dan is het weer zover! De Elmo’s, de Ernies de 
Dikkie Diks, de Schakels, de Grovers, en de Gonzo’s gaan op kamp. 

We vertrekken maandag 6 oktober en we komen op donderdag 9 
oktober weer terug. Het kampthema is dit jaar: zintuigen
De activiteiten die worden georganiseerd, zullen dan ook geheel in 
het teken staan van onze zintuigen

Waar is ons kamphuis gevestigd?

We gaan dit jaar weer naar de 
kampeerboerderij “ Land van Kleef”. 
Het adres is:

Kampeerboerderij “ Land van Kleef”
Land van Kleef 6
5175 BT Loon op Zand

Het kamphuis bestaat uit drie gebouwen die bij elkaar staan. Een 
gebouw bestaat uit verschillende slaapzalen en de sanitaire 
voorzieningen. Het andere gebouw bestaat uit een 
gemeenschappelijke ruimte, waar we gezamenlijk eten, bij elkaar 
komen voor de rode draad. Het derde gebouw wordt niet gebruikt.
Verder is er een groot speelveld met allerlei speeltoestellen. Ook op 
en om het terrein aanwezig zijn dieren, zoals, paarden, geitjes, 



konijnen en kippen. Het kamphuis is aan de rand van het bos gelegen. 
U kunt voor meer informatie kijken op: www.landvankleef.nl

Hoe zijn wij te bereiken?
Voor de ouders is er een gelegenheid om te bellen. Dit kan dagelijks 
tussen 20.00 uur tot 21.00 uur. Elke groep heeft zijn eigen mobiele 
telefoon en u krijgt dus de eigen juf of meester aan de telefoon.
                                                                    
Elmo:                   06-30916420
Schakel:              06-30916421           
Dikkie Diks:         06-30916673
Ernie:                  06-30916672
Grover:                06-30916422
Gonzo:                 06-30916423 

Het is niet mogelijk om de kinderen 
zelf te spreken. In noodgevallen zijn 
we altijd bereikbaar. 

Wat gaan we doen?

Er staan gedurende de week verschillende activiteiten op het 
programma.  Zo staat er een crea-middag op het programma en een 
lampionnenoptocht, ’s avonds in het bos.
Verder houden we een spannende geuren-speurtocht, geluidenspel, en 
een geluidenfestival.  Donderdagochtend  sluiten we af met een 
activiteit die we nog even geheim willen houden.
Ook is er gelegenheid om aan  diverse keuze activiteiten deel te 
nemen. 
Iedere middag om half vijf worden we verrast met een 
gemeenschappelijk activiteit die natuurlijk in het teken van de 
zintuigen staat. 



Wat neem je mee?

Wilt u alles wat u meegeeft merken? Zo 
kunnen we voorkomen dat spullen zoekraken. 
Wilt u geen nieuwe kleding meegeven?
 

Graag voor iedere dag het volgende bij elkaar in een plastic tas (dus 
de kleding voor elke dag apart):

 Hemd
 Onderbroek
 Sokken     
 T-shirt of blouse
 Broek, rok of jurk
 Trui
 Handdoek en washandje.        

Voor het slapen nemen we mee:
 Slaapzak of deken
 Twee lakens
 Twee hoeslakens
 Twee kussenslopen
 Twee pyjama's
 Zaklantaarn
 Knuffel

Als uw kind ‘s nachts niet zindelijk is, wilt u dan luiers, extra 
ondergoed, beddengoed, pyjama en een zeiltje meegeven. Ook 
wanneer uw kind incidenteel in bed plast, verzoeken wij om het 
bovenstaande mee te geven. 
En verder:
 Regenkleding
 Vuilniszak met naam van uw kind
 Laarzen
 Doucheslippers  en/of pantoffels



Toilettas:
 Tandenborstel
 Tandpasta
 Kam / borstel
 Doucheschuim (liever geen zeep)
 Shampoo
 Evt. maandverband
 Evt. douchemuts

Tenslotte:
Een lunchpakketje voor de maandag in een plastic 
zakje en een pakje drinken. 

BELANGRIJK
Maandag 6 oktober komen de kinderen gewone 
tijd op school. Als u uw kind zelf komt brengen dan 
moet u dit van tevoren aan de taxichauffeur 
melden. De bus vertrekt om 09.30 uur. 

Donderdag 9 oktober komen we om ongeveer 3 
uur weer op school. Er rijden ’s middags geen 
taxi’s. U moet uw kind zelf komen ophalen.

Medicijnen:
Als uw kind medicijnen gebruikt, moet u die 
persoonlijk aan de leerkracht geven. Zet op de 
verpakking duidelijk de naam van het kind en het 
tijdstip waarop de medicijnen moeten worden 
ingenomen. 

Als u nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u altijd contact opnemen 
met school. Wij hebben er veel zin in! 


