Werkweek OBS De Houthoeffe Den Hout 2022
Mijn adres is van 29 augustus t/m 02 september 2021:
Kamphuis Ahoy
Pannenhuisstraat 12
4911 BS Den Hout /Oosterhout

Belangrijke adressen voor mezelf:
•
•
•
•

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!!!!!!!!!!!!!!!!!BELANGRIJK!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
•
•

Hebt u een kopie van de zorgpas van uw kind aan de leerkracht gegeven!!
Heeft uw kind een dieet of medicijnen vergeet dit dan niet door te geven aan
juf Diana.

Als begeleiders van de werkweek gaan mee:
➢
➢
➢
➢
➢
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Diana de Vree
Anne van der Blom
Natalia Nowakowska
Brigitte Verweij
Simone Rutten

➢
➢
➢
➢
➢

Roeland Langstraat
Rene Verweij
Jaap Breen
Miriam Bruinsma (huiskok)
Femke van den Berg (huiskok)
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Kleur bij het inpakken in Hellevoetsluis het eerste rondje.
Kleur bij het inpakken in Den Hout het tweede rondje.
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Jezelf (gewoon aangekleed)
Sportschoenen
Een goed humeur (beslist niet thuis laten☺)
Pyjama of nachthemd
Hoeslaken (onderlaken)
Kussen en Kussensloop
Slaapzak/dekbed
Washandjes
Handdoeken (minimaal twee)
Badlaken en zwemkleding
Theedoek voor corvee
Tandenborstel, tandpasta, zeep, kam, …..enz.
Regenkleding
Jas
Dikke trui (voor ’s avonds)
Lange broek
Sokken/kousen: ….paar
Schoenen/laarzen (met naam)
Gemakkelijk schoeisel voor binnen bv. Pantoffels of slippers
Ondergoed: …………(aantal)
Zakdoekjes
Sportkleding
Leesboek/strips (met naam)
Spelletjes voor slechtweer. Spreek af wie wat meeneemt
Portemonnee met maximaal € 10,00
Postzegels + adressenlijst
Pen
Kleding, enz, voor de Bonte Avond
Zaklantaarn (batterijen)
Muggenstift

Niet mee nemen: Sieraden, telefoon, kostbare spullen.

2

Werkweek OBS De Houthoeffe Den Hout 2022
Wat nemen we mee?
Toiletgerei:

Zeep, shampoo, een paar washandjes, een paar handdoeken, een kam/borstel, tandenborstel/tandpasta.

Slaapbenodigdheden:

Aanwezig is een matras.
Meenemen slaapzak of dekbed, onderlaken, kussen
en een kussensloop.

Kleding:

Neem niet je mooiste of nieuwste kleding mee, maar
kleren die tegen een stootje kunnen. Houd rekening met
zowel mooi als slecht weer. Dus een dikke trui, regenkleding, sportkleding, sportschoenen, schoenen waar je
goed op kunt lopen en laarzen. Zorg ervoor dat in beide
laarzen je naam staat; dan voorkom je problemen.
Verder moet je zwemkleding en een badlaken meenemen.

Zakgeld:

Je mag € 10,00 (zoveel mogelijk los geld meenemen),
beslist niet meer. Veel geld kun je daar niet uitgeven. Als
je slim bent, neem je van thuis postzegels mee.

Diverse:

Breng een leuk spel mee. Vooral bij slecht weer is dat
prettig. Spreek met je klasgenoten af wat je mee zal
nemen. Neem leesboeken, strips etc. mee.
Verder is het handig om spulletjes mee te nemen, die je
wilt gebruiken voor de bonte avond.
Ook mag je een zaklantaarn en fototoestel meenemen, mits je er zelf goed op let.
Vergeet geen theedoek mee te nemen

TEN SLOTTE: VERGEET JEZELF EN JE GOEDE HUMEUR NIET!!!!!!!!
MAAK ER EEN HELE FIJNE WEEK VAN.
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SLAAPKAMER INDELING:
Wij hebben de beschikking over 2 gebouwen. Gebouw A en gebouw B.
In gebouw A vinden alle activiteiten plaats en wordt ook gegeten. De meisjes slapen
in gebouw A.
In gebouw B wordt alleen geslapen en gedoucht door de jongens.
Beide gebouwen beschikken over 4 en 8 persoonskamers met 2 of 4 stapelbedden.
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Tijdens deze werkweek houden wij ons aan een aantal “spelregels”
TERREIN:
1. Niemand verlaat ongevraagd het terrein. Je mag dus niet buiten het hek en over
het pad.
ETEN:
1. Voor het eten altijd je handen wassen en eventueel naar de wc gaan.
2. Je hebt tijdens deze week dezelfde plaats aan tafel
3. Al het eten wordt zoveel mogelijk gedeeld.
4. Met eten wordt niet geknoeid.
5. Wanneer je iets niet zo graag lust, probeer je toch wat te eten. Niet alle smaken
zijn hetzelfde. Denk erom: de mensen die koken, doen vreselijk hun best!!!!
CORVEE:
1. Elke dag heeft 1 tafel corvee, zowel na het ontbijt als na het avond eten.
2. Na het ontbijt en avondeten, moeten de tafels worden afgeruimd, schoongemaakt en de vloer geveegd.
3. In de keuken wordt er af gewassen, gedroogd en opgeruimd.
4. Als iedereen helpt is het karwei snel geklaard!!!
ALGEMEEN:
1. Tijdens de wandelingen blijven we op het trottoir lopen. Is dit niet aanwezig
dan lopen we op het fietspad of aan de linkerkant van de weg.
2. Afval gooien we zoveel mogelijk direct in de vuilnisbak.
3. Iedere groep houdt zijn slaapkamer schoon. Na het slapen maken we direct
ons bed op en laten we geen rommel op de grond slingeren.
4. Wassen en douchen in de daarvoor bedoelde wasruimte.
5. Ga niet op je eigen houtje weg. Blijf altijd bij je groepje.
Moet je toch iets alleen doen, vraag dan toestemming aan de leiding.
6. Overdag mag je niet zonder toestemming op je kamer zijn.
7. Toegestaan is alles wat niet vervelend en storend is voor een ander.

Zorg ervoor, dat je je houdt aan de bovenstaande afspraken
dan blijft het voor iedereen leuk.
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Maandag 29 augustus 2022:
09.15 uur
10.00 uur
11.15 uur
11.45 uur
12.45 uur
13.00 uur
14.30 uur
15.00 uur
17.30 uur
19.30 uur
21.00 uur
………… uur
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Op school met je bagage. Rugtas met pauze hapje, lunch en drinken
meenemen in de bus.
Vertrek vanaf parkeerplaats MCD
Aankomst Den Hout Kamphuis Ahoy.
Bus uitladen en nuttigen pauze hapje
Slaapkamers inruimen en bedden opmaken
Lunch
Kennismaking met het terrein
Korte pauze
Vrije tijd
Avondeten
Dagboek schrijven
Avondspel
Naar bed
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VERSLAG VAN MAANDAG 29 augustus 2022
Het is hier:

We hadden als avond eten……..

De werkweek is gestart met…….

En verder…………
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Dinsdag 30 augustus 2022:
07.45 uur
08.45 uur
10.00 uur
12.30 uur
13.00 uur
15.30 uur
18.00 uur
19.30 uur
20.30 uur
21.30 uur
……….. uur
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Opstaan, ochtendgymnastiek, ontbijten en lunchpakket klaarmaken
Douchen en aankleden.
Start speurtocht
Lunch
Expeditie Robinson
Vrije tijd
Avond eten
Dagboek schrijven/kaarten schrijven
Uitleg avondspel
Avond spel
Naar bed
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VERSLAG VAN DINSDAG 30 augustus 2022
De speurtocht was ………

Het leukste vond ik…………..

Het avondspel van gisteravond………….

Het eten was weer………
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Woensdag 31 augustus 2022:
07.30 uur
08.30 uur
10.00 uur
12.00 uur
13.00 uur
14.00 uur
17.00 uur
18.00 uur
18.45 uur
19.30 uur
21.00 uur
……….. uur
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Opstaan, ochtendgymnastiek, ontbijt en lunchpakket klaarmaken
Douchen en aankleden.
Spel op terrein
Lunch
Wandelen naar Oosterhout
Shopping time
Bowling
Avondeten bij de bowling
Wandeling naar kamphuis
Dagboek bijwerken
Avondspel
Naar bed
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VERSLAG VAN WOENSDAG 31 augustus 2022
Het bowlen en shoppen was,………………………

Het avondspel van gisteravond………….

Het avondeten bestond uit………
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Donderdag 01 september 2022:
07.30 uur
08.30 uur
10.30 uur
12.30 uur
13.00 uur
15.00 uur
17.00 uur
19.00 uur
20.30 uur
……….. uur
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Opstaan, ochtendgymnastiek, ontbijten en lunchpakket klaarmaken
Wassen en aankleden.
Levend ganzenbord
lunch
Vrije tijd
Voorbereiding van de bonte avond/kamers opruimen en koffers
inpakken/ vrije tijd
BBQ
Omkleden voor de bonte avond
Start bonte avond
Naar bed
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VERSLAG VAN DONDERDAG 01 september 2022
Wat heb ik gedaan vandaag…

Dit ga ik doen bij de bonte avond…

Het avondspel van gisteravond………….

Het avondeten bestond uit………
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Vrijdag 02 september 2022:
08.00 uur
09.00 uur
10.00 uur
11.30 uur
12.00 uur
+/- 13.00
uur
13.15 uur

14

Opstaan, ochtendgymnastiek, ontbijten en lunchpakket klaarmaken
Douche en aankleden
Inpakken en schoonmaken
lunch
Vertrek naar Hellevoetsluis
Aankomst op school
Gezamenlijke afsluiting
Einde werkweek
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Verslag van de werkweek……..
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