
 

Ik moet denken aan…... 

Kamp groepen 8  
2019 

Datum: 

 

Ameland 

http://www.halfwegameland.nl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactgegevens: 
Familie Blokker 

Verbindingsweg 14 
9162 EW Ballum Ameland 

Juf Margit 0640838631 

 

Woordzoeker Ameland 

 

http://www.bing.com/images/search?q=summercamp+heino&FORM=HDRSC2


Rebus Ameland 
 

  

Inhoud 

1. Programma: 
Woensdag 19 juni 
Donderdag 20 juni 
Vrijdag 21 juni 

2. Bagagelijst 

3. Regels  

4. Rebus 

5. Woordzoeker 

6. To-do list voor dingen die je wilt onthouden, 

 bijv. adressen om een kaartje te sturen! 

 

 



Woensdag 19 juni 

06:45 - Op school met je bagage 

07:00 - Vertrek met de bus (opa Jamie) naar Holwerd 

+/- 09:00 - Aankomst Holwerd 

09:30  - Vertrek boot richting Ameland 

10:30 - Aankomst Ameland; bagage afgeven; fietsen in ontvangst nemen. 

11:00 - Fietsen richting het strand 

11:30 - Lunch op het strand 

12:30 - Strandtijd!! 

+/- 14:00 / 14:30 - Vertrek van het strand 

 

 

Regels 

• Géén mobiele telefoon en andere elektronische 

apparaten mee (uitzonderingen daar gelaten) 

• Géén energy dranken. 

• Maximaal twee zakken snoep/koek/chips en 6 

drankjes mee per leerling, de rest wordt ingeno-

men. 

• Stoelen en tafels blijven in de huisjes. 

• Niet lopen en klimmen op de daken. 

• Geen teksten op de muur achterlaten. 

• Samen verantwoordelijk voor het opruimen van 

de huisjes en terrein. 

• Zuinig zijn op elkaars spullen. 

• Goed humeur! 



Bagagelijst 
 Kleding Bonte avond 

 CD met leuke muziek 

 Toiletartikelen: 
tandenborstel; tandpasta, douchegel; shampoo; deodorant; 
zonnebrandcrème; lippenbalsem 

 Kleding: 
- zwemkleding 
- ondergoed 
- nachtkleding 
- T-shirts 
- korte en lange broek 
- trui/vest 
- pet/zonnebril 
- slippers en stevige schoenen 
- sokken  
- oude dichte schoenen of laarzen en 
  kleren, die vies mogen of weggegooid worden,  voor de wad excursie!!!! 

 Bidon of flesje water om te kunnen vullen met limonade/water 

 Plasticzakken voor natte of vieze kleding 

 Washandjes, handdoeken, theedoek en badlaken (zwemmen) 

 Zaklamp 

 Vuilniszak  

 Slaapzak of dekbed 

 Matrashoes en kussenhoes 

 Boek, gezelschapsspel, etui, kampboekje, knutselspullen  

 Eventueel medicijnen 

 Verzekeringspasje of een kopie hiervan 

 Maximaal 15 euro zakgeld mee 
 

Handbagage op de heenweg: 
- Zwemkleding 
- Badhanddoek 

- Plastic zak 
- Lunchpakketje  

  

 
 

Woensdag 19 juni 

15:00 uur - Aankomst kampeerboerderij Halfweg 

Bij aankomst ga je: 

• Bagage naar je kamer brengen 

• Bed opmaken 

• Terrein verkennen 

• Chillen  

17:00 - Eten + Corvee 

18:00 - Klaarmaken voor het Wad —> Oude kleren en oude dichte 

schoenen of laarzen aan! 

19:00 - Wad excursie met Hendrik Oud en nog iemand (2 groepen):  

Verzamelplaats: De dijk aan het einde van de Pietje Miedeweg 

22:00 - avond / nachtspel 

 

http://www.bing.com/images/search?q=tekening+sportieve+vakantie&view=detailv2&&&id=7D4A342555F97384B9155560C77B936CD8EF8032&selectedIndex=0&ccid=zEOcpQOk&simid=608025940723565815&thid=JN.9EWCAZ09NrWWtj6WZ82snQ


Donderdag 20 juni 
 

08:30 -  Ontbijt; Corvee 

 

09:30 - De Strand Spelen 2019 
 
10:30 - Vrije tijd 
 

11:45 - Lunch 

 

13:00-16.00 uur Ameland Adventure 

 

16:00 - Terug naar de Kampeerboerderij 
 
16:30 - Vrije tijd 

 

18:30 - Barbecueën  

 

20:30 - Bonte avond  

 

 

 

 

  

 

 

Vrijdag 21 juni 

08:30 - Ontbijt 

09:00 - Opruimen van de hele Kampeerboerderij 

10:30 - Eindcontrole  

11:00  - Strandspelen 2019 

12.30 - Lunch (patatje met iets lekkers) in Hollum 

13.30 –15.30 uur Shoppen in Hollum3 

16.00- Richting de boot 

17.00 - Boot van Ameland naar Holwerd 

18.00 - Aankomst in Holwerd 

Met de bus van opa Jamie naar school 

20.00 - Aankomst op school 

 

http://www.bing.com/images/search?q=ameland+adventure&view=detailv2&&&id=D244AA24F7788D2809BB2A368F7FF45163312374&selectedIndex=0&ccid=xtFJ4%2bZ8&simid=608007755829283436&thid=JN.XD19CQObVJSLov72RPUkEw

