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Waar en wanneer gaan we op kamp? 
We gaan van donderdag 14 september tot en met vrijdag 15 september op 
kamp. We fietsen naar slot Assumburg in Heemskerk. 

 
Slot Assumburg Heemskerk 

Tolweg 9 
1967 NG Heemskerk 

tel.: +31 (0)25 12 32 288 

 

 

Wat gaan we doen? 
 
Op donderdag 14 september om 8.45 verzamelen we op school.  
We vertrekken in drie groepen met de fiets richting Heemskerk. 

Als we richting Heemskerk fietsen stoppen we eerst nog bij Fort aan den Ham. 
Bij slot Assumburg aangekomen gaat iedereen zijn spullen naar de slaapzaal 
brengen en zijn bed opmaken. Daarna gaan we lunchen. 
In de middag gaan we een vaartocht maken en na het avondeten zijn er nog 
sport- en spelactiviteiten in het park achter slot Assumburg.  
In de avond krijgen we bezoek van een aantal roofvogels en kan je een film 
kijken. We sluiten de avond af bij het kampvuur, maar je mag natuurlijk ook 
naar bed. 

Op vrijdag 15 september gaan we na het ontbijt de spullen weer inpakken en 
zorgen we dat de kamers weer netjes worden achterlaten. 
In de ochtend doen we allerlei klassenactiviteiten en leuke spelletjes bij het 
slot.  
In de middag fietsen we naar het strand waar we eerst patat gaan eten. Daarna 
kunnen we vliegeren, kastelen bouwen, schelpen zoeken enz. Bij slecht weer 
gaan we naar het zwembad. 

We zijn rond 15.00 uur weer op school. 
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Wat neem je mee? 
- Zorg voor een goede fiets! 
- Lunchpakket en drinken (voor de eerste dag) 
- Regenkleding 
- Zwemkleding 
- Handdoeken 
- Toiletspullen 
- Pyjama 
- Evt. zonnebrand 
- Strandspullen (bv. schep, vlieger enz.) alleen bij mooi weer 
- Extra kleding (warme trui, sokken enz.) 
- Iets lekkers (maar niet te veel) 
- Spelletje voor als het regent 

 

Let op! Je moet het allemaal op de fiets mee kunnen nemen! 

Geld heb je niet nodig en laat waardevolle spullen thuis! Zorg dat je fiets in 
orde is, je licht moet het doen! Zorg voor een waterdichte tas. 

 

Contact 
Mocht het nodig zijn om uw zoon/dochter te bereiken kan dit op het volgende 
nummer: 

06 -  13 78 90 61 

Natuurlijk alleen voor noodgevallen.  
Ouders moeten zelf ook bereikbaar zijn!! Dag en nacht!!!!!!! 

 


