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Formatie
In de vorige nieuwsbrief hadden we de formatie geplaatst. De mensen die in de groepen komen te
werken klopt, de dagen dat de mensen gaan werken staat nog niet helemaal vast voor enkele
groepen. In de volgende nieuwsbrief hopen we dat wel te kunnen melden.

Strandsportdag
Vrijdag 8 juli is de strandsportdag van de groepen 3 t/m 8. We zijn hiervoor op zoek naar ouders
die een groepje kinderen wil begeleiden. U kunt zich hier voor aanmelden bij de leerkracht van
uw kind.

Kamp Hattem 2022
Na twee jaar afwezigheid kon dit jaar eindelijk het drieënzestigste Nationaal Kamp Hattem
georganiseerd worden.
Het kamp dat in 1957 voor het eerst is gehouden is drie keer niet georganiseerd, een keer ten
gevolge van MKZ en de laatste twee jaar ten gevolgde van de Coronapandemie.
Gelukkig kon dit jaar het kamp met titel “Kapitein Kurk: Een Space Odyssee” wel doorgang
vinden.
Kapitein Kurk is de aanvoerder van een missie naar de planeet Hatturnus. Daar kun je namelijk
het bijzondere Delta Kristal vinden. Dat kristal zou op aarde voor een nieuwe energiebron kunnen
zorgen. Er is één probleem... de planeet Hatturnus raast richting de aarde, dus een botsing moet
voorkomen worden!
Met hulp van de slimme robot F3J3 en assistentes Penelope en TinTin zal Kapitein Kurk samen
met de kinderen de ruimtemissie tot een goed einde moeten brengen.
Maar... wie saboteert toch steeds die supercomputer op de planeet? En wat voeren Penelope en
TinTin in hun schild?
Zomaar een aantal vragen dat beantwoord zal worden tijdens het 63e Nationaal Kamp Hattem.
Onze vereniging had van beide scholen de groepen 7 en 8 afgevaardigd om Kapitein Kurk te
helpen met z’n missie.
Bijzonder hierbij was dat dit jaar bij ’t Jok ook Roman en Marat, twee jongens uit Oekraïne,
meegingen.
Maandag 13 juni werd er met de langzame boot van 7:25 uur koers gezet richting Harlingen,
alwaar bij aankomst een bus van de organisatie klaar stond om de kinderen met hun begeleiders
naar de bossen bij Hattem te brengen.
De luchtbedden, slaapzakken, kussen, kampkisten e.d. werden met twee auto’s met aanhangers
naar Hattem gebracht.
Daar aangekomen moesten de kinderen hun kampement opzetten en zich klaar maken voor de
opening van de kampweek, waarbij de klok een uur teruggezet werd en we dus letterlijk terug
gingen in de tijd en een uur tijdverschil met Nederland hadden.
De kinderen gingen daardoor pas naar bed als het begon te schemeren en de slaap al snel gevat
kon worden.
Daarna volgde een week met allerlei activiteiten, tafel dekken, koken, afwassen, schoonmaken,
kampcontroles, toneelspel, zingen, sportdag, een markt en een kampvuuravond.
Voor de activiteiten, het gedrag tijdens het kamp en de kampcontroles zijn punten te verdienen.
Tijdens het kamp moeten de kinderen van een kampgroep dan ook in een gezonde competitie
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samenwerken om zoveel mogelijk punten te scoren om daardoor aanspraak te kunnen maken op
het wisselschild.
Ook voor de verschillende onderdelen van de sportdag waren er prijzen te verdelen, net als voor
het beste optreden tijdens de kampvuuravond.
Het voetbalteam van de Vossersschool liet zien zich uitstekend te kunnen meten met andere
teams vanuit het hele land en alleen in de finale moesten ze hun meerdere erkenning in een team
uit Rotterdam.
Een prima tweede plaats was dus hun beloning.
De kampgroepen van ’t Jok hadden de lat hoog gelegd voor zichzelf.
Tijdens het laatste kamp had ’t Jok zowel het kampwisselschild als de wisselprijs voor de beste
act van de kampvuuravond gewonnen en dat wilden ze nu graag herhalen, ook omdat er toen
diverse grote broers/zussen meededen.
Aan het eind van de kampvuuravond bleek dat de act van ’t Jok de meeste punten van de jury
kreeg en ‘t Jok dus de wisselprijs weer mee mochten nemen naar Terschelling.
Daarna bleef het spannend tot de kampafsluiting op vrijdag 17 juni, waarbij de klok niet alleen
weer vooruit gezet werd, maar ook de winnaars van het kamp bekend gemaakt werden.
Tijdens de prijsuitreiking bleek dat onze beide scholen eerste en tweede geworden waren.
De Vossersschool wist uiteindelijk beslag te leggen op de tweede plaats en ’t Jok herhaalde de
prestatie van 2019 en nam ook het wisselschild met de snelboot van 17:30 uur weer mee naar
Terschelling.
Al met al is het weer een schitterend kamp geweest.
De organisatie was perfect, de kinderen waren voorbeeldig en de begeleiding van meester, juffen
en ouders was prima.
Of je talenten nou liggen op het sportveld, in het zingen of dansen, op het knutselvlak, in rekenen
of taal of in een handelsspel, iedereen droeg een steentje bij aan de gezamenlijke prestatie.
Kamp Hattem past dan ook prima binnen het beleid van onze vereniging.
Elk kind heeft zijn/haar eigen talenten en alle kinderen konden op hun eigen manier schitteren
als een ster tijdens dit kamp.
De samenwerking binnen de kampgroepen, binnen de scholen, binnen de vereniging en ook met
andere scholen was ook heel mooi om te zien.
Helaas is het voor de organisatie een kampweek met een zwarte rand geworden.
Woensdagochtend in alle vroegte kreeg een van de kampstafleden een hartstilstand waaraan hij
zaterdagochtend na het kamp helaas op veel te jonge leeftijd is overleden.
Afgelopen zaterdag was zijn begrafenis en hij laat een vrouw en twee jonge kinderen achter.
Zijn vrouw speelde een hoofdrol in het toneelspel en daaraan moesten dus ook in allerijl
aanpassingen gedaan worden.
Het was de wens van de familie om het
kamp ondanks alles door te laten gaan.
Dat heeft de organisatie erg goed
gedaan en daarvoor verdienen ze veel
respect.
Iemke Ruijg
Mentor kampgroep de Ruimtejutters
Voorzitter CVPOT
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Kamp Hattem
Na een stilte van twee jaar mochten de leerlingen van groep 7 en 8 eindelijk weer op kamp!
Nationaal Kamp Hattem heeft zich van 13 tot 17 juni omgedoopt tot planeet Hatturnus waar
astronaut kapitein Kurk samen met professor Theodorus Johannus Annamaria Koekkoek er voor
moesten zorgen dat hun planeet niet tegen de aarde op zou botsen. Tijdens verschillende spellen
werden de kinderen op een spoor gezet naar mijnen met deltakristal en konden ze onderdelen
vinden voor de supercomputer. Daarnaast streden alle scholen ook voor het wisselschild dat al
sinds 1963 met de winnaars van het kamp mee gaat. Punten konden verdiend worden door de
winst bij spellen, zingen van liedjes maar ook door het nethouden van de keuken en de tenten. We
hebben ons er over verbaasd hoe goed de kinderen kunnen koken, bed opmaken en afwassen. Wie
weet kunnen ze dat nu thuis ook wel? ’t Jok werd vertegenwoordigd door de Pink rockets, de
Ruimte jutters en de Space jokkies en heeft haar titel als winnaar van 2019 kunnen verdedigen.
Naast het wisselschild, konden we ook de prijs voor het mooiste kampvuurnummer weer meer
naar huis nemen. We kijken terug op een heel geslaagd kamp en zijn trots op het
samenwerkingsvermogen, de sportiviteit, inzet en zelfstandigheid van onze groepen!

Belangrijke data:
Dinsdag 28 juni: zwemmen gr. 3-6
Dinsdag 28 juni: gr.7-8 met SBB op stap
Woensdag 29 juni: gmr vergadering
Week van 4 juli: ouder-kind gesprekken
Vrijdag 8 juli: groepen 3 t/m 8 strandsportdag
Maandag 11 juli: nieuwe nieuwsbrief komt uit
Vrijdag 15 juli: start zomervakantie t/m zondag 29 augustus

Winnaars Hattem 2022
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Nieuws uit gr. 1-2
*De kinderen van groep 1/2 maken samen met de juffen een winkel in de klas. De kinderen mogen
van huis 1 lege verpakking meenemen, bijvoorbeeld een leeg doosje eieren/ thee etc.
*Aanstaande vrijdag is groep 7/8 bij groep 1/2. Zij bedenken zelf een leuke invulling aan de
ochtend met spelletjes in circuitvorm. Dit alles onder leiding van juf Pauline en juf Sanne i.v.m.
afwezigheid van Sigrid en Lorie.
*Woensdagochtend 13 juli vieren juf Sigrid en juf Lorie hun verjaardagen. Groep 1/2 hoeft dan
geen fruit mee. Ook mogen zij deze ochtend verkleed komen.

Circuit:
Voor circuit zijn we op zoek naar eierdozen. Eierdozen voor 6 of 10 eieren, trays zijn ook van
harte welkom.

Kamp Hattem
Maandag 13 juni we gingen eerst met de boot daarna moesten wij ongeveer anderhalf uur in de
bus. Aangekomen op het kamp in Hattem gingen we spullen uitladen en tenten op zetten, toen
gingen we onze afwas keuken maken. Toen ging de toeter dat betekent dat je naar het
amfitheater moest gaan. Je hebt meerdere toeters eentje betekent dat je eten moet gaan
halen, een betekent wakker worden en zo heb je nog wel wat. Dus de toeter ging en we moesten
naar amfitheater, het amfitheater is een groot theater daar werd een verhaal afgespeeld en
daar moesten we elke ochtend en avond heen. Daarna gingen we eten en toen een spel doen,
daarna moesten wij slapen. Dinsdag wakker worden en toen moesten we weer naar het
amfitheater, daarna weer spellen doen en opdrachten. Toen alweer avondeten, daarna weer naar
het amfitheater liedjes zingen en daarna nog een opdracht doen. Weer slapen, weer wakker
worden en eten. Toen moesten we weer naar het amfitheater, daarna gingen we weer spellen
doen. ‘s Avonds kwamen onze ouders toen hadden wij een markt met spellen en wij zelf hadden
ook een spel en dat was een spel met sterren en die moest je eraf schieten met een nerf pistool.
Toen gingen wij met alle ouders naar het amfitheater, daarna gingen de ouders weer naar huis en
wij gingen slapen. De volgende dag hadden we sportdag. Toen moesten wij naar het sportveld
lopen daar hadden wij eerst een estafette toen was het jongens groepje eerste geworden.
Daarna moesten wij allemaal naar de sport die we hadden gekozen. Het trefbal groepje was
zevende geworden en het groepje voetbal was tweede geworden! Toen moest iedereen douchen
en daarna gingen wij weer terug lopen naar het kamp. Toen gingen wij weer eten en toen moesten
we een opdracht doen dat was een vragenlijst invullen, daarna hadden wij bonte avond dat was
niet super goed maar het Jok was wel heel goed en die heeft ook gewonnen. Toen weer slapen en
wakker worden.
De laatste dag moesten wij opdrachten met je groepje bij een ander kampement en daarna
moesten we het hele kampement afbreken. En daarna naar het amfitheater en toen werd bekend
gemaakt wie het wisselschild kreeg en dat was het het groepje met de meeste punten en dat was
het jok! en het groepje een lekkere MARS!! was tweede geworden! (dat is een groepje van onze
school) Daarna snel in de bus terug naar Harlingen, daar moesten wij even wachten en met de
boot naar huis.
Groetjes groep 7 en 8 van de Vossersschool.
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Belangrijke data:
Dinsdag 28 juni: zwemmen gr. 3-8
Woensdag 29 juni: GMR vergadering
Maandag 4 juli: gr. 7-8 met SBB op stap
Maandag 4 juli: deze week ouder-kind gesprekken
Vrijdag 8 juli: strandsportdag gr. 3 t/m 8
Maandag 11 jul: nieuwe nieuwsbrief komt uit
Vrijdag 15 juli: start zomervakantie t/m zondag 29 augustus

