Beste ouders,
“Ik ben trots op mijzelf, want ik heb gewoon twee nachten in een ander bed
geslapen!”, klonk er door de deur van een, naar onze mening, erg vroege
ochtendvogel. “Ja, ik ben ook trots op jou!”, reageerde een ander, niet uit te
putten piraat.
Afgelopen week was het wel erg stil in de 5/6 gang van de Zevensprong. Vol
spanning over de kamerindeling stapten de groepen de bus in. Gelukkig nam de
spanning al heel snel af toen we in Schoorl arriveerden. De kamers werden
ingericht en thuis werd hier en daar toch al zeer gewaardeerd: “Er is hier geen
bad, hoe ga ik dat volhouden…”.
Kort na het inrichten werden we verrast door Arawak, een medicijnman, die een
vloek uitsprak over de piraten en kapitein Arendzn. Gelukkig konden de kinderen
hen nog redden, en met succes! Zij verzamelden de 5 magische voorwerpen,
gevonden in schatkisten, waarmee ze samen op de laatste dag de vloek konden
opheffen.
We genoten naast Levend Stratego, een Zweeds loopspel, blikwerpen en
zandkastelen bouwen, vooral van al het talent op de bonte avond.
Gepresenteerd, belicht en ingevuld door onze kanjers. We zagen dans, zang,
jongleren, getrommel, toneelstukken, bloopers en speeches.
Het doel is bereikt; de groepen zijn gesmeed. We kunnen er weer een jaar
tegenaan. Althans, na een goed weekend slapen.
Dit kamp was natuurlijk niet te bewerkstelligen zonder de fantastische inzet van
een aantal ouders en leerkrachten. Bedankt namens de kinderen!
Volgende week weer een gewone werkweek, zoals we kennen, met spelling,
teksten en rekenen. Even rust, maar over twee weken starten we met een groot
nieuw project. Daarover later meer…
Toch even voor de zekerheid
We begrijpen heel goed dat er volgende week kinderen mogelijk pijn aan hun
keel en/of verkoudheidsverschijnselen hebben. Ook al weten wij dat de oorzaak
(hoogst) waarschijnlijk ligt bij het gegil, gezang en gespeel tijdens hun
schoolkamp, neem hun klachten alsjeblieft serieus. De RIVM richtlijnen blijven
leidend en daarmee het verzoek om bij twijfel contact op te nemen met school.
Fijn weekend!
Namens de gehele bovenbouw 5/6,
Youri Gorissen

