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Zevenaar,	  28	  augustus	  2017	  
	  
Onderwerp:	  schoolkamp	  
	  
Beste	  ouders	  van	  DaVinci	  leerjaar	  7	  en	  8,	  
	  
Het	  schooljaar	  is	  nog	  maar	  net	  begonnen	  en	  een	  activiteit	  staat	  al	  voor	  de	  deur.	  Dit	  jaar	  
starten	  wij	  met	  een	  geweldig	  kamp!	  Wij	  gaan	  van	  maandag	  11	  t/m	  donderdag	  14	  
september	  logeren	  in	  de	  blokhut	  van	  scoutingvereniging	  Tarcisius	  ‘De	  Wilgenburg’	  te	  Ede.	  
	  
Het	  volgende	  kampprogramma	  staat	  gepland:	  
	  	  
Maandag	  11	  september:	  	  
Op	  maandag	  vertrekken	  we	  om	  9.00	  vanuit	  school	  richting	  Ede.	  Uw	  kind	  wordt	  tussen	  
8.30	  en	  8.45	  op	  school	  verwacht.	  Na	  wat	  korte	  pauzes	  verwachten	  we	  tegen	  13.00	  in	  het	  
scoutinggebouw	  te	  arriveren.	  In	  de	  avond	  zal	  er	  een	  boswandeling	  plaatsvinden.	  	  
Dinsdag	  	  12	  september:	  	  
Op	  dinsdag	  worden	  we	  verwacht	  op	  het	  survivalterrein	  in	  Ede	  voor	  een	  sportief	  avontuur.	  
Woensdag	  13	  september:	  	  
In	  de	  middag	  zullen	  we	  gaan	  zwemmen	  in	  zwembad	  ‘De	  Peppel’	  te	  Ede.	  Na	  het	  avondeten	  
zullen	  we	  ons	  opmaken	  voor	  een	  gezellige	  bonte	  avond.	  	  
Donderdag	  14	  september:	  	  
We	  zullen	  tegen	  10.00	  wegfietsen	  om	  rond	  14.00/14.30	  aan	  te	  komen	  op	  school!	  
	  	  (wijzigingen	  voorbehouden)	  	  
Vrijdag	  15	  september:	  
	  	  De	  kinderen	  mogen	  deze	  dag	  lekker	  uitrusten!	  Ze	  zijn	  vrij!	  	  
	  
De	  kosten	  voor	  dit	  schoolkamp	  bedragen	  €	  65,00.	  Er	  zijn	  twee	  mogelijkheden	  om	  dit	  
bedrag	  te	  betalen.	  U	  kunt	  kiezen	  voor	  contante	  betaling	  (op	  de	  informatieavond)	  of	  een	  
overschrijving	  op	  bankrekening	  NL85RABO	  037.48.94.116	  t.n.v.	  de	  Carrousel	  -‐	  Zevenaar,	  
ovv	  schoolkamp	  DaVinci	  2017	  +	  naam	  leerling	  (gelieve	  voor	  5	  september	  2017	  te	  betalen).	  
	  
Tijdens	  de	  informatieavond	  van	  maandag	  4	  september	  19.30	  zullen	  wij	  verdere	  
informatie	  geven	  over	  het	  schoolkamp.	  	  
Mocht	  u	  voor	  die	  tijd	  al	  vragen	  hebben,	  kom	  dan	  naar	  ons	  toe	  of	  stuur	  een	  mailtje.	  	  
Wij	  hopen	  u	  dan	  te	  zien.	  
	  
Met	  vriendelijke	  groet,	  
	  
Jochem	  Aaldering	  
Femke	  Peters	  


