
 

  

 
 

 
 

*** 

Groep 8 

CBS De Bolster 

6, 7, 8 juni 
(woensdag, donderdag, vrijdag) 

 

*** 

 
ALLEREERST IETS OVER DE PLAATS WAAR WE HEEN GAAN: 

 

We gaan naar WATERSPORTCENTRUM WESTERKWARTIER in 

Lettelbert. 
 

Daar kamperen we op een veldje achter het dorpshuis. We hoeven zelf 
geen tenten mee te nemen. Er zijn tenten voor de jongens en voor de 

meisjes. Ook is er een ruimte voor de begeleiding. 
 



Het programma is als volgt: 
 
 

Dag 1  

+/- 10.45  : aankomst in Lettelbert 
   : rondleiding 

  : tenten inrichten 
  : vrij spelen 

12:30 : lunchpauze (eigen lunchpakket + drinken) 
13:15 : kanotocht (met instructie vooraf en onder begeleiding) 

17:30 : warme avondmaaltijd in de zaal van het dorpshuis 
19:00 : sport- en spelavond (door de school zelf te verzorgen) 
  

 
Dag 2 

  9:00 : ontbijt in de zaal en lunchpakket maken 
10:00 : start survivaltocht (groepjes van 8 of 10 leerlingen met 

begeleider school) 
12:30 : lunchpauze in havengebouw Nienoord te Leek 

13:00 : vervolg survivaltocht 

17:30 : warme avondmaaltijd in de zaal van het dorpshuis 
19:30 : bonte avond  

  : aansluitend disco in de zaal van het dorpshuis tot 22:30 
 

Dag 3  
  : tassen inpakken en tenten schoonmaken 

  9:00 : ontbijt in de dorpshuiszaal en lunchpakket maken 
10:00 : per fiets of huifkar naar rijtuigmuseum (tas met zwemspullen 

en lunchpakket)     
10:30 : bezoek aan rijtuigmuseum 

11:30 : naar zwemkasteel Nienoord tot zelf te bepalen tijdstip. 
14:30 : vertrek vanaf zwemkasteel naar huis 

 
 

 

  



WE NEMEN MEE 

Voor de eerste dag tussen de middag een 

LUNCHPAKKET (brood en drinken).  
Vergeet dat vooral niet! 

 
In het “winkeltje” kun je nog wat kopen. Het is niet toegestaan het 

meegebrachte drinken en eten, snoep e.d. in de zaal van het dorpshuis of 
op het terras te nuttigen. Overleg met de leiding wanneer je iets mag kopen. 

We denken dat de meesten zelf wel wat te snoepen en te drinken hebben 
en bovendien neemt ook de leiding nog wel wat „lekkers‟ mee. Je hebt dus 

aan ongeveer €5,00 zakgeld meer dan genoeg. Probeer je daar aan te 

houden, want grote verschillen maken het er niet leuker op.  
 

Verder nemen we mee: (maximaal twee pakketten) 
 een luchtbed (plus eventueel een pompje) of noppenmatras o.i.d. 

 een slaapzak en eventueel een deken (het kan ‟s nachts koud zijn) 
 eventueel een kussen 

 nachtkleding 
 een zaklantaarn 

 een regenjack of regenpak, eventueel laarzen 
 een trui of trainingspak en T-shirts 

 extra schoenen: bijv. sportschoenen, oude gympen, sloffen, slippers 
(we mogen niet met schoenen aan in de tent) 

 genoeg kleding voor als je eens nat wordt (neem niet het nieuwste 
en mooiste mee) 

 extra sokken en extra ondergoed 

 zwemkleding plus badhanddoek 
 toiletartikelen: zeep, tandpasta, tandenborstel, washandjes, hand-

doeken, enz. 
 een beker of mok (we maken altijd iets te drinken) 

 zonnebrand 
 spul tegen muggen 

 een boek, stripboeken, een spelletje (bijv. kaarten) voor als we 
helaas geen mooi weer hebben 

 je eigen muziek: We nemen een draagbare box mee, ook te 
gebruiken tijdens de bonte avond 

 heb je verder iets nodig voor de bonte avond, vergeet dat dan niet 
… 

 

BORDEN en BESTEK hoeven NIET MEE (dat is er allemaal). 
 

Kortom: we nemen de gewone dingen mee die je meeneemt als je gaat kamperen of op 

vakantie gaat. Maar nu iets extra‟s voor het geval we in het water terecht komen of het 

water op ons terecht komt. 

 
En wat we het meest nodig hebben is: 

“EEN GOED HUMEUR.” 
  



We gaan er vanuit dat we allemaal ons best doen om er een leuk en 

gezellig kamp van te maken. Dat betekent dat we rekening houden met 
elkaar, elkaar respecteren en ervoor zorgen dat iedereen zich op 

zijn/haar gemak voelt. Dat betekent in de praktijk dat je niet telkens met 

dezelfde kinderen optrekt, geen kinderen buiten de groep plaatst en geen 
opmerkingen maakt over hoe een ander gekleed is, eet, slaapt, praat of 

zich verder gedraagt. En als je iets dwars zit, bespreek je dat meteen met 
de ander of anders eerst met de leiding. 

 
De leiding bestaat uit: 

Tettie van der Heide en Aukje Griet Weerman 
Alex Schilstra, Frank Veltman en Bert van der Lijn 

 
BELANGRIJK! 

Als er kinderen zijn die medicijnen gebruiken, slaapwandelen, vaak 
nachtmerries hebben, heimwee kunnen krijgen of op een andere manier 

extra aandacht nodig hebben, dan wil de leiding dat graag weten. Je mag 
het zelf melden, maar je vader/moeder kan vooraf ook even contact met 

de leiding opnemen. 

 
VERSTANDIG! 

Als je gaat kanovaren is het verstandig om geen dure kleren aan te 
hebben. Ook geen horloge, sieraden, camera, portemonnee of bril in de 

kano. Als je echt een bril op moet, dan vastmaken met een koordje. Het is 
nooit verstandig om kostbare spullen of dure merkkleding achter te laten 

in de tent. Neem dus niet het mooiste en het beste mee. 
 

MOBIELTJES! 
De leiding heeft mobieltjes mee, dus jullie laten je mobieltje gewoon 

thuis. Behalve dat het meenemen van mobieltjes heel link is (je zou ze 
tijdens het kanovaren en tijdens de survival sowieso niet bij je kunnen 

hebben), hoort het ook niet echt bij kamperen dat iedereen om de 
haverklap staat te bellen of te WhatsAppen (je verhaal doe je bij 

thuiskomst). Gewoon niet meenemen dus! 

De leiding is bereikbaar op de volgende nummers: 
    

Juf Aukje Griet:  06-308 05 877  
Juf Tettie:   06-298 99 235 

Meester Bert:  06-132 79 007 

Watersportcentrum: 

0594-517539 
Hoofdstraat 190 

9827 PD  Lettelbert 
 



VOOR DE RIJDERS DIE ONS BRENGEN 

We vertrekken om ongeveer 10.00 uur vanaf school (Wikelerdyk). 
Dat betekent dat we allemaal om 9.45 uur aanwezig moeten zijn. 

 

We worden naar Lettelbert gebracht door: 
 

Ouder van Zitplaatsen Wie in auto 

Bram 4 Bram, Wytze-Jesper, Twan, Erik 

Femke 4 Femke, Silke, Fardau, Yente 

Marieke 4 Marieke, Marrit, Sjoerd, Tygo 

Demi 4 Demi, Nynke, Judith, Anda 

Rikst 4 Rikst, Emma, Justin, Léon 

Stijn 4 Stijn, Erwin, Sven, Djimayro 

Jide 3 Jide, Vasco, Bas 

Alex (busje) - - 

 

Route naar Lettelbert: 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Enkele opmerkingen voor alle ouder(s), verzorger(s), 
Voor het heen- en terugrijden kregen we genoeg aanmeldingen, waardoor 

er een keuze gemaakt kon worden en is gemaakt. Fantastisch! We hopen 

dat u met deze informatie uw kinderen met een gerust hart aan ons 
toevertrouwt. 

 
  



VOOR DE RIJDERS DIE ONS HALEN 

We worden gehaald bij Zwemkasteel Nienoord (Leek) om 14.30 uur.  
We hopen ongeveer 15.45 uur terug te zijn in Balk. 

 

We rijden terug naar Balk met: 
 

Ouder van Zitplaatsen Wie in auto 

Anda 4 Anda, Fardau, Femke, Emma 

Nynke 4 Nynke, Demi, Erik, Justin 

Marrit 4 Marrit, Marieke, Vasco, Jide 

Djimayro 4 Djimayro, Twan, Tygo, Léon 

Judith 3 Judith, Silke, Rikst 

Yente 4 Yente, Sjoerd, Bram, Wytze-Jesper 

Erwin 4 Erwin, Bas, Sven, Stijn 

Silke (busje) - - 

 

Route naar Zwemkasteel Nienoord: 
 

Zwemkasteel Nienoord is gevestigd op het Landgoed Nienoord in 
het dorp Leek.  

Leek is gelegen aan de A7 tussen Drachten en Groningen.  
Vanaf de afslag 'Leek' kunt u de borden met 'Landgoed Nienoord' 

volgen tot aan de parkeerplaats van het Familiepark. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

WE VERWACHTEN EEN LEUK, GEZELLIG EN ONVERGETELIJK KAMP! 
 

Heb je nog vragen, dan kun je bij de leiding terecht! 
 

Meester Bert 


