Amerongen, 23 augustus 2017

Beste ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen van groep 8,
Over anderhalve week is het zover: het schoolkamp in Renesse. We willen u graag
informeren over dit schoolkamp middels deze brief. De kinderen zullen spoedig een
kampkrant ontvangen met meer informatie.
●

Voordat de kinderen op kamp gaan is het van belang dat u enkele persoonlijke gegevens
van uw kind doorgeeft. Deze gegevens zijn belangrijk voor ons, zeker in het geval van
calamiteiten. Wilt u deze gegevens uiterlijk maandag 28 augustus invullen, op de
groepspagina van uw kind, op de website van de school.

●

Op korte termijn krijgt u een overzicht van welke etenswaren uw kind mee moet nemen.
We willen vragen of u deze etenswaren uiterlijk vrijdag 1 september kunt inleveren
bij de leerkracht van uw kind.

●

Heeft uw kind een leuk gezelschapsspel, dan mag hij/zij dit meenemen naar het
schoolkamp. Ook dit graag uiterlijk vrijdag 1 september inleveren bij de leerkracht
van uw kind. Graag met naam!

Wij hopen vrijdag 8 september rond 17.15 uur weer in Amerongen te arriveren. Omdat we
niet precies weten hoe laat we aankomen, laten we dat telefonisch weten, zodra we in de
buurt van Tiel zijn. Hiervoor wordt er een telefoonketen gemaakt. Deze ontvangt
binnenkort. Zodra wij weten hoe laat we precies terug zullen zijn, bellen wij de eerste twee
gezinnen van de lijst. Wilt u zo vriendelijk zijn de volgende familie van de lijst te bellen,
zodat iedereen op tijd bij school staat en niemand onnodig lang hoeft te wachten?
Wellicht kunt u, na ontvangst van de telefoonlijst, voor de zekerheid nog kijken of uw
telefoonnummer klopt.
Wij hopen dat wij u voldoende geïnformeerd hebben. Mochten er nog vragen zijn dan kunt u
terecht bij de leerkracht van uw kind. We hopen op mooi weer en hebben er veel zin in!
Met vriendelijke groeten,
Het team van de “Regenboog”

