Eerste Klas Kamp 2020
Informatie en paklijst
Vertrek:

Woensdag 9 september om 09.00 uur.
Verzamelen vanaf 8:30 uur op het grote parkeerterrein aan de
Bataafsekade (bij HC Rapid, Unitas en het Caribabad). Dus niet
bij school! Uiterlijk 8:45 uur aanwezig!

Let op: woensdagmiddag doen we sport en spel: je moet in sportkleding met
buitensportschoenen de bus in! Je kunt je niet omkleden als we er zijn. Kijk
dus ’s ochtend nog even naar het weerbericht voor de rest van de dag.
Terugkomst:

Vrijdag 11 september rond 13:30 uur, ook weer op het grote
parkeerterrein aan de Bataafsekade!

Verblijf:

Zonnewende Groepsaccommodatie
Esscheweg 78
5271 NA Sint-Michielsgestel

Contact:

Mevrouw Haver 06 - 53 68 18 70
Meneer Diem: 06 - 53 67 30 25

Meenemen:

- pen of potlood
- wit T-shirt waarop geschilderd mag worden
- slaapzak, kussensloop en matrashoes
- je knuffel
- zaklamp
- regenkleding, schoenen die vies mogen worden, warme kleding
- toiletartikelen, handdoek en slippers
- reiswekker/ horloge kan handig zijn, niet verplicht
- kleingeld (briefgeld wordt niet gewisseld!) voor fris/chips/snoep
(max. € 8,00). Er is ’s avonds een winkeltje. Wij zorgen overdag
en ’s avonds voor voldoende drinken.
- medicijnen (indien gebruik)
- tafeltennisbatjes en –balletjes (eventueel)
- gezelschapsspelletje(s) voor woensdagavond, want de disco
gaat niet door helaas.
- klein gezond tussendoortje voor de woensdag
- leesboek en/ of stripboeken voor de woensdagavond
- tenminste drie mondkapjes (2x in bus + 1 reserve)
- goed humeur en goede zin  (verplicht)

Let op: je tas of koffer mag niet te groot zijn. Denk aan formaat ‘handbagage’/
kleine sporttas/ rolkoffer Je slaapzak mag dan wel apart mee in een plastic tas.
Denk er aan om alle tassen en spullen van een label met je naam en klas te
voorzien!

Niet meenemen:

- energydrank
- mobiele telefoon/tablet/boxjes/ elektronische apparatuur etc

Busindeling:

Je krijgt via de schoolmail (@gymcam) uiterlijk maandag een
berichtje in welke bus je moet stappen. Meld je voor het
instappen bij de docent die bij de deur staat!

Slaapkamers:

Via dezelfde mail krijg je ook een berichtje met wie je in welke
slaapkamer ligt. Ruilen is niet mogelijk!
Woensdag vanaf ongeveer 16:00 uur mogen jullie naar de
slaapkamers.

Parkeren:

Ouder(s)/ verzorger(s), gelieve bij zowel halen als brengen netjes
in de vakken parkeren en de ruime omgeving rond de bussen
vrijhouden/ ruimte voor de bus vrijlaten.

Corona:

-Blijf thuis bij klachten.
-Houd binnen en buiten anderhalve meter afstand van
volwassenen.
-Een mondkapje is verplicht in de bus. Neem deze zelf mee.
-Wanneer er bij een leerling tijdens het kamp klachten voordoen,
zullen we deze leerling afzonderen en de ouders/ verzorgers
vragen de leerlingen per direct op te komen halen.
-Bij vertrek de vraag aan ouders om voldoende ruimte rond de
bussen te houden voor personeel en de buschauffeur.
Vanzelfsprekend houden jullie onderling 1,5 meter afstand.
-Bij het ophalen van uw zoon of dochter ook weer 1,5 meter
afstand houden van elkaar. Wacht geduldig tot alle koffers uit de
bus zijn a.u.b.!

Wij hebben al heel veel zin in het kamp (maar we vinden het ook wel een beetje
spannend). We gaan er met elkaar een leuke tijd van maken!
Met vriendelijke groet,
Mevrouw Haver en meneer Diem
Organisatoren Eerste Klas Kamp

