
Beste ouders, 

Het piratenkamp staat voor de deur en dat betekent dat het tijd is om de tassen 

te gaan inpakken. Hieronder treft u de laatste informatie aan om er samen een 

geslaagd schoolkamp van te maken.  

Mochten er na het lezen van deze brief nog vragen zijn, neem dan contact op 

met de groepsleerkracht.  

Vertrek- en aankomsttijden 

De kinderen worden gewoon om 08.30u verwacht. Zij starten dan in de groep. 

De spullen worden in de hal van school verzameld. Rond 08.45u zullen wij naar 

de bus toelopen. Deze vertrekt bij het dierenziekenhuis op de Laan van 

Vlaanderen. Komt u ons uitzwaaien? Leuk! Laten we wel samen de 1,5 meter in 

acht nemen. De bus zal vertrekken om 09.00u.  

Op de 3e dag komen we omstreeks 12.30u aan op school. Wacht u ons op? Dan 

kunnen wij ons in de bus verstoppen voor jullie      . De bussen stoppen dan op 

dezelfde plek. Voor de vrijdaggroepen geldt dat de schooldag gewoon tot 14.30u 

duurt. De kinderen gaan dus eerst nog met de leerkracht de groep in. Ze ronden 

dan samen het geweldige kamp af. 

Thema  

We zien graag dat de kinderen verkleed komen als piraten op de vertrekdag. Ook 

wij zullen ons beste piratenbeentje voor zetten. Zo maken we er meteen een 

feest van met elkaar! 

Paklijst  

In de bijlage treft u een paklijst aan. Graag wijs ik u op een aantal dingen die we 

liever niet zien op het schoolkamp. Zo zorgen wij voor voldoende eten en 

drinken. Kinderen nemen dus zelf geen snoep of eten mee.   

Daarnaast zijn alle begeleiders in het bezit van een telefoon. Kinderen nemen 

dus geen telefoons of andere apparaten mee. Ook voor muziek is gezorgd, dus 

de mp3 spelers mogen lekker thuis blijven.  

Gebruikt uw kind medicatie? Geef deze dan aan de groepsleerkracht. Dan 

kunnen wij er toezicht op houden en ervoor zorgen dat de medicatie op het juiste 

moment en in de juiste hoeveelheid wordt toegediend.  

Wijziging in de begeleiding 

Met de Pralines en Pommekes gaat Charlotte mee en de Wafeltjes en de Spaatjes 

worden vergezeld door Eefje.  

Wij hebben er zin in! 

Schip ahoy! 

Christine, Soumaya, Yvet, Rosa, Bram, Eefje, Charlotte en Youri 

 



 

Bijlage 1: De paklijst  

Beddengoed: 

o Kussensloop 

o Hoeslaken  

o Dekbedovertrek óf een eigen slaapzak 

o (Slaap)knuffel  

o Leesboekje  

Kleding: 

o Kleding en ondergoed voor 3 dagen  

o Verkleedkleren in het thema 

o Kleren voor de bonte avond/disco avond 

o Regenkleding 

o Warme trui 

o Pyjama 

o Slippers 

o Sloffen 

o Stevige schoenen / laarzen 

o Zwembroek en badhanddoek 

We gaan niet zwemmen in de open zee, maar wel spelletjes spelen met water. 

Indien er een pierenbadje is (ontstaan door eb), mogen ze hierin. Hiervoor 

moeten ze wel in het bezit zijn van een zwemdiploma! Dit moet ook bekend zijn 

bij de groepsleerkracht.  

 

Toiletartikelen: 

o Tandenborstel en tandpasta 

o Gel  

o Kam en haarelastiekjes 

o Washandje 

o Eventueel rol deo 

o Handdoek  

o Shampoo/zeep  

Diversen: 

o Zaklantaarn 

o Eventueel strandspeelgoed (badminton, schepjes, …) voorzien van naam. Wij 

nemen ballen mee.  

o Spullen voor de bonte avond 

o Lege plastic zak/vuilniszak  

Medicatie:  

o Graag in een stevige tas aan de groepsleerkracht geven. 

Eten en drinken:  

o Eigen bord, mes, vork en lepel voorzien van een naamlabel.  

o Eigen drinkbeker voorzien van een naamlabel.  

o 10-uurtje en lunch voor de eerste dag. Deze kunnen ze in een broodtrommeltje 

meenemen. Wij zorgen voor drinken.   


