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Informatieboekje 

SO kamp 2021 
 
 

 

 

 

 

 

Sint Mattheusschool Rotterdam 

Thema : Dieren! 
Locatie www.willyhoeve.nl  Bergeijk 
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Yes! We gaan bijna op kamp!  
 

Hierbij wat informatie over de drie dagen kamp die wij gaan doorbrengen in 
Bergeijk! We hebben er heel veel zin in! 

 

Algemene informatie: 

Datum: 
We zullen dinsdag 5 oktober om 09:30 vertrekken. De kinderen moeten op de 
gewone tijd, 08:30 uur, op school zijn. Ouders mogen de kinderen komen 
uitzwaaien.  
Als u uw kind zelf naar school brengt, dit dan wel even doorgeven aan de 
taxichauffeur. 
De koffers worden in de hal verzameld en gelabeld door het groepspersoneel.  
Helaas kunnen we u niet binnen uitnodigen en wordt u gevraagd buiten te 
wachten tot we gaan uitzwaaien.  
 
Op donderdag 7 oktober vertrekken we in de ochtend vanuit Bergeijk richting 
Delft Monkeytown. In deze indoorspeeltuin gaan we lekker spelen en lunchen. 
Einde van de middag vertrekken wij, rond 15:30 uur uit Monkeytown Delft en 
zullen dan rond 16:00 uur aan komen op school. 
Houd uw Parro in de gaten voor de actuele aankomsttijd! 
Wanneer de kinderen uit de bus komen, kunt u ze begroeten en vervolgens lopen 
ze met het groepspersoneel mee naar een plek buiten op de parkeerplaats. 
Ondertussen worden de bussen uitgeladen en kunt u alvast de koffers van u kind 
pakken. 
U kunt kind bij de leerkracht op de parkeerplaats ophalen. Meld u zich even bij 
de leerkracht voordat u uw kind meeneemt, dan houden wij overzicht, raken we 
niemand kwijt en kunnen we eventuele bijzonderheden persoonlijk aan u 
doorgeven. En natuurlijk de kinderen gedag zeggen. 
 
Let op: op deze dag rijden er géén taxi’s, dus wij verwachten alle ouders op 
school om hun kind op te halen! 
 
 
Locatie:  
Recreatiebedrijf de Willy-hoeve 
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Burgemeester Aartslaan 47-49 
5571 TR Bergeijk 

 
Het kamphuis bestaat uit één gebouw met twee verschillende ruimtes. Dat 
betekent dat er in twee groepen gegeten zal worden, indien nodig kunnen er ook 
activiteiten apart plaatsvinden. Er is een grote zaal waar we ook bij elkaar 
komen voor de gezamelijke activiteiten zoals “De Show” ofwel Rode Draad en 
het starten van de dag.  

Verder zijn er twee speelvelden met verschillende speeltoestellen. Ook deze 
velden kunnen afgescheiden worden. Het kamphuis staat aan de rand van een 
bos, waar wij dus veel zullen spelen. Het gehele terrein is omheind met een hek. 

 
Bezetting 

Met elke groep zullen vier of vijf personeelsleden meegaan als begeleiding, 
zodat er voldoende aandacht is voor alle kinderen. 
 
Ernie:             1. Birgit 
                      2.Anneke 
                      3. Marjolein 
                      4. Joyce 
    5. Sanne (stagiaire) 
 
Schakels:       1. Carolien 
                      2. Perry 
                      3. Lorance 
                      4. Mirjam S. 
    5. Murali 
 

Koekiemonsters:    1. Marleen  
                             2. Bernardien  
                             3. Jolanda 
                             4. Janneke  
 
Gonzo:                  1. Rob 

         2. Leonie  
         3. Sietske 
         4. Mirjam B 
 5. Jessica        
(stagiaire

 
Buiten de groepen gaan er ook nog ondersteunende mensen mee: Marielle, Anne-
marie en Sam (stagiaire) 
Keuken: Sjakkie , Carl , Loes 

Bereikbaarheid 
 
Wanneer wij op kamp zijn, zullen we het thuisfront via Parro op de hoogte 
houden. Het groepspersoneel zal dagelijks foto's en verhaaltjes plaatsen. Op 
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deze manier blijven de mensen thuis goed op de hoogte van wat we allemaal doen 
op kamp. 

 
Na afloop van kamp zal er op www.zmlk.nl een kampverslag komen te staan 
inclusief foto's. 

 
In dit informatieboekje zullen we ook het noodnummer vermelden. Dit nummer 
kunnen ouders alleen bellen wanneer het echt noodzakelijk is!  

Dit nummer is: 0642408023 

 
Bewaar dit nummer dus goed. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paklijst 
2 plastic tasjes/zakken (voor elke dag één) met daarin:  
-  Hemd  
-  Onderbroek  
-  Sokken  
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-  T-shirt of blouse  
-  Broek, rok of jurk  
-  Trui  
-  Handdoek en washandje  
 
Toilettas met:  
-  Tandenborstel/tandpasta  
-  Deodorant  
-  Kam/borstel  
-  Douchegel (liever geen stuk zeep)  
-  Shampoo  
-  Eventueel: maandverband  
-  Eventueel: douchemuts  
 
Slaapzak (of deken)  
Kussen (indien nodig)  
Twee hoeslakens met elastiek voor over het matras  
Twee pyjama’s  
Zaklantaarn  
Knuffel (slapen)  
Douche (teen)slippers en/of pantoffels  
Vuilniszak voor vuile kleding voorzien van naam  
Regenkleding  
Makkelijke schoenen (bv sportschoenen)  
Laarzen  
Jas  
 
Extra:  
- Een lunchpakketje voor de eerste dag in een plastic tasje met naam erop 
geschreven (niet in de koffer).  
- Medicijnen: nooit in de tas doen, maar persoonlijk aan de leerkracht geven. Zet 
op de verpakking duidelijk de naam van het kind en het tijdstip waarop de 
medicijnen moeten worden ingenomen. Denkt u aan het formulier! 
- Als uw kind niet zindelijk is, of incidenteel in bed plast, vragen wij u om extra 
ondergoed, beddengoed en pyjama mee te geven. Ook graag meer luiers 
meegeven dan uw kind thuis gebruikt in drie dagen!  
- Wilt u alles wat u meegeeft merken? Zo kunnen we voorkomen dat spullen 
zoekraken.  
Feestkleding/danskleding voor bonte avond optioneel meegeven.  
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Liever niet:  
-  Waardevolle spullen zoals sieraden, horloges, telefoons en PSP-spelers/DS-
spelers.  
-  Geld.  
-  Extra eten en drinken (een beetje lekkers mag natuurlijk wel).  
-  Nieuwe of nette kleding (we zijn veel buiten en alles wordt vies dus: 
comfortabel!)   
 

 

 

 

 

 

 

 


