
Groep Kleuraccent Zeker mee te brengen

1. Kunstenaars geel - vuile kleren 
- fluo-attributen

2. Atleten wit - fluo-attributen
- witte T-shirt om te knutselen
- vuile kleren
- sporttenue (training)
- zwarte vuilniszak
- zaklamp

3. Pottenbakkers oranje - vuile kleren 
- één bloem
- witte T-shirt
- fluo-attributen

4. Acteurs groen - lege cornflakesdoos
- vuile kleren
- hele grote doos

5. Piraten rood - vergiet
- 1 pak favoriete pasta
- vuile kleren
- luchtmatras of veldbed

6. Cupido’s donkerblauw - vuile kleren
- stapschoenen
- regenjas
- oude gsm
- witte T-shirt
- luchtmatras of veldbed

7. Half-Goden turquoise - vuile kleren
- grote knuffelbeer
- luchtmatras of veldbed

Om het vertrek vlot te laten verlopen herkennen we aan je kleding tot welke groep je behoort.

FEEST TER ERE VAN ZEUS
ZEUS

De oppergod. 
Heerser over hemel en aarde, vader van de goden en de mensen. 

Hij versloeg de Titanen en stootte Cronus van de troon. 
De hemelgod, de beschermer van recht en moraal, van staat, huis en hof en van de gast.

Hierom willen wij hem eren en aanbidden.

Wees welkom op het grote ere-feest voor Zeus !



Olympus
Je kan berg Olympus steeds bereiken via:
 
 VVKSM “De Winner”
 Muziekschool Lochristi, t.a.v. “naam kind” en “groep kind”
 Winnerstraat 40, 3900 Overpelt
 Noodnummers:   0485 748 436 (Simon) / 0478 543 033 (Jeroen)
 We willen wel vragen enkel in dringende gevallen gebruik te maken van deze telefoonnummers!

Vervoer
Op zaterdag 31 maart 2018 verzamelt iedereen van groep 2 tem groep 7 aan de Muziekschool in de Koning 
Boudewijnlaan, om 13u30 stipt.  Onze bergtocht start om exact 14 uur naar Olympus.

De kunstenaars (groep 1) worden door de centauri opgehaald op woensdag 4 april 2018.  
Zij verzamelen die morgen om 8u30 en vertrekken stipt om 9 uur.

Feestelijk slotconcert
Op zaterdag 7 april 2018 vieren we onze Oppergod met een groot concert, dat plaats vindt op berg Olympus. 
Indien iemand niet kan rekenen op vervoer terug, gelieve dan contact op te nemen met Simon (0485 748 436).

Enkele praktische richtlijnen
1.  NIEUW! Bij het vertrek op zaterdag kan de bagage pas op de bus geladen worden als deze ingecheckt is bij de   
 leden van de ouderraad. Zij hebben volgende zaken nodig:
 * De medicijnkaart op de laatste pagina van dit document. 
  Deze is belangrijk, omdat hiermee toestemming wordt gegeven om bvb. pijnstillers te geven tijdens het kamp. Het  
  bovenste deel moet dus voor alle leerlingen ingevuld en afgegeven worden. Het onderste deel moet enkel worden  
  ingevuld door de huisarts als je kind voorgeschreven medicatie moet innemen op kamp.
 
  NIEUW! Medicijnen worden in een afgesloten genaammerkte zak afgegeven bij het vertrek. Gelieve geen   
  voorgeschreven medicatie in de bagage steken, zelfs al neemt uw kind dit zelfstandig in. Eénmaal op de kampplaats  
  aangekomen wordt alle medicatie op naam bijgehouden en toegediend volgens het opgegeven schema.

 * Eid, Kids-ID of isi+-kaart; wie dit niet heeft, SIS-kaart. (ook: niet in de bagage steken, maar afgeven bij het  
 vertrek)

2.  De bagage van groep 2 en groep 3 moet op vrijdag 30 maart 2018 om 19u00 afgeleverd worden op   
 de muziekschool!

3. Grote muziekinstrumenten (sax, gitaar en versterker, keyboard en statief, cello) moeten op vrijdag 30 maart 2018  



 om 19u00 afgeleverd worden op de muziekschool!

4. Mogen wij uitdrukkelijk vragen om alle bezittingen te naamtekenen? Wij denken hier vooral aan de jongere  
 groepen die vaak eigen kleren niet herkennen. Elk jaar worden wij overladen met verloren voorwerpen die “van   
 niemand zijn”. Het is een groot karwei voor u, maar een nog grotere hulp voor ons.

Wat neem ik zeker mee op kamp?
Hieronder een korte checklist van wat uw kind zeker nodig heeft op kamp. 
Specifieke, groepsgebonden benodigdheden vind je terug op de eerste pagina van deze brief bij de groep van uw kind.

• Muziekinstrument en muziekstaander: zie mail - daarin staat specifiek vermeld voor uw kind wat we verwachten
• leerlingen keyboard: een koptelefoon
• Slaapzak, hoeslaken en kussenovertrek (verplicht te gebruiken)
• Strips, knuffelbeest, …
• Zaklamp (vanaf groep 3)
• Schrijfgerief, briefpapier, omslagen met postzegels en adressenlijst
 (tip: voorgeschreven enveloppen voor de jongsten)
• Pyjama, ondergoed en sokken (voorzie ook enkele stuks reserve-ondergoed en sokken) 
• Sport- en spelkledij (tip: kledij in verschillende pakjes; 1 dag = 1 pakje)
• Regenkledij
• Sportschoenen (liefst 2 paar) en pantoffels
• Grote linnen zak voor de vuile was
• Rugzak met zwemgerief (niet voor groep 1 en 2)
• Uniform voor het concert = gekleurde T-shirt in het kleurthema van de groep (zie 1e pagina)
• Buzzy pazz indien uw kind er een heeft

GEEN GSM – GEEN  SPELCONSOLE - GEEN SNOEP

Postkaartjes in het kampthema zijn te verkrijgen aan € 0,50! 

Gelieve alles te naamtekenen. 
Zo kunnen we de berg verloren voorwerpen tot een minimum herleiden




