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Beste ouders/verzorgers van de eerste klassen, 
 
Van woensdag 15 tot en met vrijdag 17 september vindt het Summer Camp voor de eersteklassers 
plaats. Tijdens deze kennismakingsdagen gaan de leerlingen elkaar door middel van 
theaterworkshops zo goed mogelijk leren kennen. Dit doen we o.a. door samen een 
toneelvoorstelling te maken en door met elkaar te eten. Alle klassen gaan een nachtje kamperen 
en hun potje koken op de camping. De leerlingen zullen in groepjes zelf boodschappen doen en 
koken met hun eigen kookspulletjes. 
 
WOENSDAG 15 SEPTEMBER 
Klassen 1A, 1D, 1E  
Starten om 08:30 op Camping Zeeburg, Zuider IJdijk 20, 1095 KN Amsterdam. In de mentorles 
wordt afgesproken wie rechtstreeks gaat en wie meerijdt vanaf school (vertrek om 08:00). De 
leerlingen moeten sowieso op de fiets komen. 
Kampeer- en kookspulletjes zijn vóór 08:30 door de ouders afgeleverd bij de ingang van de 
camping. Let op: i.v.m. wegwerkzaamheden is de aanrijroute voor de camping gewijzigd. Google 
Maps en gele borden wijzen de juiste route.  
 
De kinderen zetten snel hun tentjes op en gaan om 9.30 te voet naar Jeugdland, Valentijnkade 
131, 1095 KH Amsterdam. Om 10:00 uur start het programma onder leiding van De Gasten. 
  
Voor alle leerlingen geldt dat zij eten en overnachten op de camping en dus met een groepje gaan 
koken. Tentgroepjes worden tijdens de mentorlessen samengesteld. Vergeet niet naam en klas 
van de leerling duidelijk op alle items te zetten. Kookgerei moet zelf meegebracht worden, ook dat 
bespreken we tijdens de mentorlessen. De leerlingen doen zelf ‘s middags boodschappen, onder 
onze begeleiding en met een door de school uitgedeeld budget. Daar kopen ze avondeten en 
ontbijt van. In de lessen hebben we aandacht besteed aan het vormen van de groepjes, aan 
dieetwensen, aan wie wat meeneemt, aan wat er gekookt moet worden en vooral, hoe je dat dan 
doet. 
Tip: oefen met je zoon of dochter van tevoren een gerecht dat hij/zij makkelijk zelf kan maken. Ze 
hebben vaak geen idee hoe lang rijst moet koken, hoe je een kipfilet snijdt en hoeveel pasta er 
nodig is voor zes personen. Dat wordt vast leuk en leerzaam!  
 
Verder verzoeken wij jullie te denken om:  
● Lunch en tussendoortjes voor de woensdag, donderdag en vrijdag  
● Waterfles of bidon 
● Sportkleding of kleding waarin je je lekker kunt bewegen  
● Bord, bestek, beker (liefst voorzien van naam)  
● Kookgerei, kooktoestel (overleggen met je groepje). 
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Klassen 1B, 1C 
worden woensdag om 09:45 uur verwacht bij de achterzijde van buurthuis Het Anker in het 
Noorderpark, voor de start van het dagprogramma onder leiding van theatergroep De Gasten. 
Het programma duurt tot 14:30 u, daarna gaan de leerlingen naar huis. 
 
DONDERDAG 16 SEPTEMBER 
Klassen 1A, 1D, 1E 
Voor deze klassen geldt vandaag het programma dat hierboven (bij de woensdag) staat voor de 
klassen 1B en 1C, in het Noorderpark. Maar eerst breken de leerlingen de tentjes af, pakken hun 
spullen weer netjes in en brengen de bagage naar de ingang van de camping, waar de ouders het 
komen ophalen tussen 09:30 en 11:00u.  
Om 09:15 fietst de klas met mentoren en juniormentoren van Camping Zeeburg naar het 
Noorderpark, aankomst 09:45u. 
 
Klassen 1B, 1C 
Deze dag wordt ingevuld volgens het programma dat hierboven (bij de woensdag) voor de 
groepen 1A, 1D, 1E beschreven staat. Je gaat dus vandaag aan de slag in Jeugdland en kamperen 
en koken op de camping. Om 08:30 verzamelen bij Camping Zeeburg, wie wil rijdt mee vanaf 
school om 08:00 uur. De ouders brengen de kampeerspullen op tijd (vóór 08:30) naar de camping.  
 
VRIJDAG 17 SEPTEMBER 
Alle klassen verzamelen om 09:45 uur bij de ingang van Jeugdland. De ouders van klassen 1B en 
1C halen de kampeerspullen op bij de camping tussen 9.30 en 11:00 uur. 
 
Voor de ouders 
-In de klassen hebben we afspraken gemaakt met de leerlingen. We zouden het heel prettig 
vinden als jullie die afspraken thuis nog bespreken. Het gaat om het niet meenemen van / het 
inleveren van de telefoon en het niet meenemen van snoep. Maar wél svp een notitieblok en pen 
meenemen.  
-Dringend advies om samen te regelen wie voor meerdere kinderen spullen naar de camping 
brengt en weer ophaalt. De verkeerssituatie is er moeizaam en er is geen mogelijkheid tot opslag 
of bewaren van niet op tijd opgehaalde spullen.  
-Voorstelling: om 14:30 is in Jeugdland (locatie nog te bevestigen) de toneelvoorstelling die de 
kinderen hebben gemaakt. We doen ons best om mogelijk te maken dat ouders hierbij aanwezig 
kunnen zijn! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dagschema in het kort 
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Woensdag 15 september  
klassen 1A, 1D en 1E: 
08:30 aankomst per fiets op Camping Zeeburg, snel tentjes opzetten  
(eventueel: 07:45 verzamelen op school met de fiets, 08:00 vertrek) 
09:30 te voet naar Jeugdland, start dagprogramma 
14:30 einde dagprogramma. Dan boodschappen doen en naar Camping Zeeburg 
20:30 einde avondprogramma. 
klassen 1B, 1C: 
09:45 verzamelen bij Het Anker, Noorderpark.  
10:00 start dagprogramma 
14:30 einde dagprogramma. 
 
Donderdag 16 september 
klassen 1A, 1D en 1E: 
08:00 ontbijten en tentjes afbreken 
09:15 fietsen naar... 
09:45 Het Anker, Noorderpark 
10:00 start dagprogramma 
14:30 einde dagprogramma. 
klassen 1B, 1C: 
08:30 aankomst per fiets op Camping Zeeburg, snel tentjes opzetten  
(eventueel: 07:45 verzamelen op school met de fiets, 08:00 vertrek) 
09:30 te voet naar Jeugdland, start dagprogramma 
14:30 einde dagprogramma. Dan boodschappen doen en naar Camping Zeeburg 
20:30 einde avondprogramma. 
 
Vrijdag 17 september  
klassen 1B, 1C: 
08:00 ontbijten en tentjes afbreken 
09:30 op de fiets naar Jeugdland 
klassen 1A, 1D en 1E: 
09:45 uur verzamelen bij Jeugdland 
alle klassen: 
10:00 start dagprogramma 
14:30 uur Toneelvoorstelling! Locatie nog te bevestigen, hopelijk mogen we 
ouders ontvangen. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Team 1 en juniormentoren 
 


