Klas 2, ath+
BUITENKUNST
[ 11-6 t/m 13-6]

Dit boekje is van: ………………

Verblijfadres:
Terrein De Wilgen
Abbertweg 8
8251 RG DRONTEN
Schooltelefoon: 06-26927650
Beste tweedeklasser,

Het is bijna zover. Op 11 juni vertrekken we op kamp in een bus vol met
goedgeluimde leerlingen van de leukste tweede klassen van Nederland.
Hoe vaak horen wij leerlingen zuchten dat ze zo graag wat meer muziek
zouden willen maken en meer tijd willen om dat prachtige schilderij af te
maken. Op het terrein van Buitenkunst, waar wij helemaal alleen
beschikking over hebben, kunnen jullie al je artistieke dromen in vervulling
laten gaan. En dat doen jullie niet alleen, jullie gaan met elkaar mooie
dingen maken met hulp van professionele begeleiders van Buitenkunst en
aantal begeleiders van school. Laten we de mooie eerste twee jaren op het
Hyperion samen knallend afsluiten op dit kamp!
We verzamelen woensdag om [09.30] uur op school om met de bus
(vertrek 10.00 uur) naar het terrein van Buitenkunst Randmeer te gaan. Het
terrein ligt zes kilometer van het vissersplaatsje Elburg, te midden van
weilanden, bossen en door een dijk gescheiden van het Drontermeer. Dat
is overigens één van de Randmeren. Let op, dit is open vaarwater voor de
binnenvaart en zwemmen is zonder toezicht! Tussen de hoge bomen
liggen kampeervelden en voor ons ook een groot speelveld. Hier worden
momenteel de werktenten, het restaurant en de twee theaters opgebouwd.
Mocht je je nieuwsgierigheid niet kunnen bedwingen, kijk dan even op:
www.buitenkunst.nl.
We overnachten in tenten die jullie zelf meebrengen. De jongens en
meisjes slapen apart in tenten.
De school is niet aansprakelijk voor schade. Zorg er dus voor dat je geen
waardevolle spullen meeneemt (ook geen geluidversterker, telefoon of
computer).
Het zou kunnen dat je met dit kamp nat wordt door regen of bepaalde
activiteiten (voor meer informatie, zie het programmaoverzicht in dit
boekje). Neem dus voldoende kleding mee. Waar je zoal aan moet denken,
vind je terug in de paklijst, verderop in dit boekje.
Wij hebben er heel veel zin in om met jullie op kamp te gaan!
De mentoren en de meegaande docenten
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Wat is Buitenkunst?
Buitenkunst is een groot kampeerterrein met theatertenten en uitgebreide
licht- en geluidsinstallaties. Ook zijn er werktenten met houten vloeren of
balletvloeren. Er is een werkplaats met gereedschap en een groot atelier.
Muziektenten met vleugel, keyboards en piano's, slagwerk, percussie,
backline-apparatuur en versterkers. Een opnamestudio en van alles op het
gebied van digitale video of tekstverwerking. Er is een restaurant, met
veelal biologische producten. Buitenkunst klinkt als de ideale school; het is
buiten en er is ook veel kunst.
Buitenkunst organiseert voor ons zes verschillende workshops. Op
woensdag maak je kennis met de verschillende workshops. Op donderdag
en vrijdag mag je zelf een workshop kiezen. Zodra we woensdag
aankomen zetten we de tenten op en gaan we aan de slag met de eerste
workshop. De eerste dagen presenteren we onze resultaten aan elkaar. De
laatste dag komen ook jullie ouders kijken.
Hieronder de workshops die je kunt kiezen:
Workshops:
1. Theater
2. Dans
3. Muziek
4. Beeldende kunst
5. Video
6. Schilderen

Verantwoording
Wees je bewust dat ons schoolkamp op Buitenkunst echt helemaal uniek is.
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Geniet, help elkaar, zorg voor elkaar en maak er mooie dagen van.
Het kamp is verder een onderdeel van het schoolcurriculum en het is daarom
verplicht voor iedere leerling om mee te gaan. Buitenkunst valt onder de
eindverantwoording van Artur Schmidt. Hij zal ons woensdag opvangen en hij
is de opperbaas.
Vertrek
Als je op school aankomt, meld je je eerst bij je mentor. We gaan de
bussen pas in als alle leerlingen er zijn. Houd er bij het inladen van de
bussen rekening mee dat iedereen dezelfde soort spullen meeneemt. Zorg
er dus voor dat jouw slaapzak/tent/tas gemerkt zijn voordat ze de bus
ingaan.
Tenten opzetten
Het opzetten van de tenten doen we met z’n allen. In de klas maken we
een indeling van de tenten. We helpen elkaar met het opzetten van de
tenten tot alles staat. Zorg bij het inrichten van je tent dat er geen spullen
tegen de binnenkant van je tent aan staan.
Programma:
Woensdag 30 mei
9.30
aankomst school met lunchpakket
geen auto’s voor de school zetten, ivm de bus
10.00
vertrek bus
11.30
opening van het kamp, eigen lunch mee!!
12.30
tenten opzetten, bed opmaken
14.30
introductie van alle workshops
15.00
eerste ronde workshops
17.00
vrije tijd
18.00
avondeten in restaurant
19.30
tweede ronde workshops
21.30
vrije tijd
22.30
naar bed
23.00
helemaal stil tot 7.00 uur
Donderdag 31 mei
7.00
opstaan
8.00
ontbijt tot 9.00 uur
9.30 -11.30
workshop eerste deel (van 10.15 tot 10.30 uur pauze)
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12.00
14.30 - 17.00
18.00
20.00
23.30
00.00

lunch
workshop tweede deel (van 15.45 tot 16.00 uur pauze)
avondeten
avondprogramma
naar bed
stilte

Vrijdag 1 juni
7.00
8.00
9.00 – 11.30
11.30
13.00 – 15.30
16.00
17.00

opstaan
ontbijt tot 9.00 uur
workshop, eerste deel (van 10.15 tot 10.30 uur pauze)
tentjes afbreken, daarna lunch
workshop, tweede deel
presentatie aan ouders
vertrek

EHBO
Op buitenkunst is er EHBO aanwezig bij het
restaurant en bij de receptie. Je kan daar terecht
voor tekenbeten, pleisters, schrammen of andere
klachten.
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Teken
Teken komen in het hele land voor. Als je een tekenbeet hebt, is het erg
belangrijk dat deze snel en correct verwijderd
wordt. Om deze reden is het belangrijk dat je
aan het einde van elke dag jezelf controleert op
eventuele tekenbeten.
Heb je een tekenbeet? Meld dit dan bij een
docent. Dan zorgen wij ervoor dat de teek goed
verwijderd wordt. Probeer dit niet zelf te doen!
Medicijnen en allergieën
Wanneer je tijdens het kamp gebruik maakt van
bepaalde medicijnen of een bepaalde allergie
hebt, zorg er dan voor dat wij op de hoogte zijn.
Geef dit ruim van te voren aan bij je mentor,
zodat wij een overzicht kunnen maken. Mocht er iets gebeuren, dan zijn we
daar op voorbereid.
Paklijst
Hieronder vind je een lijst met dingen die belangrijk of handig zijn om mee
te nemen. Denk eraan dat je maar drie dagen weg bent, dus neem niet
teveel mee.
Neem een (weekend)tas mee. Een koffer is onpraktisch, omdat deze te
veel ruimte inneemt in de bus en in auto terug. Natuurlijk hoef je niet alles
in je (weekend)tas te proppen, je mag ook een handtas/rugtas meenemen
in de bus.
Neem mee:
o Tent
o Slaapzak
o Kampeermatje of
luchtbed
o Matrashoes (evt.)
o Kussenhoes (evt.)
o Pyjama
o Zonnebrand
o Anti-insectenspray
o Zaklamp
o Slippers / waterschoenen (evt.)
o Handdoek
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Voldoende kleding (sokken, ondergoed, broek, T-shirt, trui etc.)
Warme trui en warme broek voor de avonden.
Minstens 2 plastic tassen voor vuile was, natte kleren en afval
Zwemkleding
Extra (sport)schoenen (voor buiten) en/of laarzen
Regenkleding
Toiletartikelen (zeep, tandenborstel, tandpasta, borstel, shampoo)
Plastic flesje, om water uit te drinken
Beugel/medicijnen/contactlenzen (evt.)
Spelletjes voor buiten (voetbal, frisbee, strandbal, etc.), overige
spelletjes (speelkaarten, etc.)

Handbagage / Rugzak
Dit boekje (zeer belangrijk!)
Lunch voor de eerste dag (ook zeer belangrijk)
Jas
Horloge (evt. want je hebt geen telefoon bij je)
(Kopie van) zorgverzekeringpasje
Fototoestel (evt.)
Medicijnen, met uitleg over gebruik (evt.)
Wat je niet meeneemt:
Geld (er is toch niets te koop)
Telefoon (zie kampregels)
Kostbare spullen
Bij twijfel of iets mee mag, neem je contact op met je mentor.
Kampregels
Kamp lijkt ver weg en anders, maar het is net als op school, een plek waar we
plezierig met elkaar omgaan. We gaan respectvol om met elkaar en met
elkaars spullen. Omdat we een fijn en gezellig kamp willen, zullen we voor de
zekerheid hier wat regels expliciet noemen:
Eventueel wangedrag in welke vorm dan ook, zal met de kampleiding
besproken worden. Daarna zal er contact gezocht worden met de ouders of
schoolleiding.
Het aangeboden programma is verplicht voor alle leerlingen. Net als op school
hebben we het motto "samen durven leren". Stel je positief en leergierig op.

7

Er mogen geen telefoons mee. We zijn bereikbaar op de schoolmobiel, deze
staat dag en nacht aan. Dit doen we omdat we het belangrijk vinden om samen
onze tijd door te brengen en samen eventuele problemen op te lossen.
's Nachts blijf je in je tent.
Het is voor leerlingen niet toegestaan tijdens het kamp alcohol of
stimulerende middelen te nuttigen. Hiermee bedoelen wij ook energydrank
van alle merken. Bij gebruik van alcohol, drugs, tabak en aanverwante artikelen
wordt direct contact gezocht met ouders en in het uiterste geval kun je (op
eigen kosten) naar huis gestuurd worden.
We zijn een gezonde school, snoep is dus niet toegestaan en zal worden
ingenomen.
Toilet- en wasruimtes
Er zijn drie blokken met toiletruimtes. In deze blokken zijn de afvalbakken,
douches, wastafels, wc’s en urinoirs. De jongens- en meisjeswc’s zijn niet
gescheiden. We vragen de jongens om in de urinoirs te plassen en op de
gewone wc’s -net als de meisjes- te gaan zitten.
De douches graag schoon achterlaten.
Tafelmanieren
Zorg dat je op de afgesproken tijd in het restaurant bent. We zitten met
ongeveer 15 personen aan een tafel. Voorafgaand aan de maaltijd zullen
een aantal mededelingen worden gedaan.
Corvee
We zijn te gast op Buitenkunst. We vragen je om netjes met alle spullen
om te gaan. Ruim je eten in het restaurant op en verlaat pas de zaal als
alles is opgeruimd, bied ook bij de workshops aan om te helpen opruimen.
Buitenkunst is een natuurgebied, zorg dat er niets in de natuur achterblijft
dat daar niet hoort.

Zwemmen
Je kan zwemmen in het Drontermeer, op 500 meter lopen vanaf de
camping. Dit is tevens een vaargeul voor groot vrachtverkeer. We
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stimuleren het zwemmen niet omdat er te weinig toezicht is om jullie
veiligheid te garanderen.
Zakgeld
Het hele kamp is voor jullie georganiseerd. De activiteiten, eten en drinken
worden verzorgd. Het Buitenkunstterrein wordt niet verlaten. Daarom is het
niet nodig om geld mee te nemen.
Voor het thuisfront:
Ouders zijn de vrijdag vanaf 15.30 uur welkom op het terrein. Zij kunnen
naar het restaurant waar de ouders zullen verzamelen. Het kamp duurt tot
vrijdag 17.00 uur. De eindpresentatie begint om 16.00 uur op Buitenkunst
en duurt een uur, maar houd er rekening mee dat het kan uitlopen. Meld je
voordat je vertrekt af bij je mentor. Ouders krijgen via de mail informatie
over de presentaties en het ophalen.
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