
 

  

Beste ouders van groep 8, 
 
Het is een bijzondere tijd. Helemaal om een leuk afscheid te organiseren voor een groep 8. De 
afgelopen weken hebben we gekeken naar (on)mogelijkheden, richtlijnen waar we ons aan moeten 
houden en de wensen van de kinderen. We hebben een programma bedacht waarbij we alle 
bijzondere momenten van een groep 8 jaar doen, maar wel aangepast. In deze brief willen we u 
meenemen in wat dit voor u en de kinderen betekent. Dit betreft de hoofdlijnen. Details, tijden en 
data krijgt u via de cluster 8 leerkrachten. 
 

1. Het kamp 
We hebben gekeken naar een alternatief kamp op een plek in de buurt, maar door de richtlijnen 
kunnen we de veiligheid niet garanderen. Wel heel erg bedankt voor het meedenken van enkele 
ouders. Daarom zullen we een ‘kampweek op school’ organiseren binnen de reguliere schooltijden. 
Hierin zal een groot gedeelte van het plezier en de spellen van kamp terugkomen, maar kunnen de 
kinderen wel thuis slapen.  
 

2. Surfen 
Als ‘schoolreis’ hebben we surfen gepland. We willen dit door laten gaan. Voorwaarden zijn dat de 
surfschool hier voor open staat en dat we het vervoer geregeld krijgen binnen de richtlijnen. Daarom 
zullen we op de fiets naar de surfschool gaan. Kinderen die dit niet kunnen fietsen worden gebracht 
door een eigen ouder. 
 

3. Schoolfoto 
We zullen een professionele groepsfoto laten maken van cluster 8. Dit zodat iedereen een blijvende 
herinnering heeft aan de klasgenoten.  
 

4. Eindfilm 
Er wordt wel een eindfilm opgenomen. Alleen moeten we dit helemaal zelf vormgeven. De montage 
laten we vervolgens door een professional doen. De opnames zullen op diverse momenten 
plaatsvinden en volledig begeleid worden door de leerkrachten.  
 

5. Afscheidsavond 
Omdat de afscheidsavond na 1 juli is mogen we uitgaan van de richtlijn dat er maximaal 100 
personen bij elkaar mogen zijn. Daarmee is de Stadsgehoorzaal geen meerwaarde meer, omdat met 
52 kinderen, personeel Stadsgehoorzaal en eigen leerkrachten er dan geen ouders meer bij kunnen.  
Daarom hebben we een andere opzet gemaakt. Hierdoor zal ook de datum veranderen. We zullen dit 
zo spoedig mogelijk naar u communiceren.  

• De kinderen komen in gala in een optocht naar school (Curacaolaan) 

• Ouders vragen we op een aangegeven route langs de weg te staan. Misschien vragen we u 
nog iets ludieks te ondernemen, maar dit zal altijd vrijwillig zijn. 

• Op school aangekomen kijken de kinderen de eindfilm in een bioscoopsetting 

• Leerkrachten cluster 8 hebben voor alle kinderen een fotopresentatie, speech, quiz en kado. 
Leerkrachten van de andere groepen nemen van tevoren iets op. Ouders (en grootouders) 
kunnen bepaalde stukken van de avond digitaal inloggen om mee te genieten. 

• Na het officiële programma is er een BBQ en feest met de kinderen. De begeleiding is in 
handen van de cluster 8 leerkrachten en de directie.  

 
Binnen deze kaders vragen we de kinderen nog naar ideeën. Vanaf morgen kunnen ze die kwijt in de 
ideeën box.    



 

  

 
De begroting verandert volledig door deze andere inzet/organisatie van activiteiten. Hieronder vindt 
u de verantwoording van de financiën cluster 8.  
 
We zijn ons er terdege van bewust dat we, naast dat iedereen het fijn zal vinden dat we dit 
organiseren, ook zullen teleurstellen. Ik wil nogmaals benadrukken dat de leerkrachten zich in alle 
mogelijke bochten wringen om, rekening houdend met de wensen van de kinderen, een fantastisch 
afscheid te organiseren. Hoe graag we u als ouder onderdeel hiervan willen laten zijn, het gaat 
gewoonweg niet zoals andere jaren in deze bijzondere tijd. We hopen op uw begrip hierin.  
 
Mocht u vragen hebben over de specifieke inhoud en details wil ik u vragen die te bewaren tot de 
detailinformatie van de leerkrachten is verspreid. Heeft u vragen omtrent financiën, gemaakte 
keuzes of iets anders kunt u zich wenden tot de directie (Daniëlle en Misja). 
 
We kijken uit naar de komende weken.  
 
Namens de cluster 8 leerkrachten, 
Daniëlle en Misja 
 
Begroting activiteiten 
 

Inkomsten   Uitgaven  

Omschrijving Per ouder Totaalbedrag Omschrijving Totaalbedrag 

Bijdrage ouders 
kamp 

€100,-  €5.200,- Film €325,- 

Bijdrage ouders 
surfen 

€25,-  
 

€1.300,- Afscheidsboekjes €250,- 

   USB-sticks €400,- 

   Surfen €1.040,- 

   Activiteiten en extra’s 
‘kamp’week 

€600,-  

   Schoolfoto (incl. drukken) €400,- 

   Afscheidsavond 
     BBQ 
     Eten/drinken 
     Feestartikelen 
     Presentje 

€1.000,-  

   Annuleringskosten 
Stadsgehoorzaal 

€50,- 

     

 Totaal: €6.500,- Totaal: €4.065,- 

 
Zoals u ziet is er een positief resultaat van €2.435,-. Dit is omgerekend €47,- per kind. Ik vind dit een 
dusdanig bedrag dat ik de keuze bij elk individueel gezin wil houden wat ze hiermee willen. Indien u 
dit bedrag terug gestort wilt hebben kunt u dit aangeven via administratie@ikcvankampen.nl onder 
vermelding van het rekeningnummer en tenaamstelling.  
Indien u geen beroep wilt doen op de teruggave zullen we de inkomsten opnemen bij de 
ouderraadsgelden en ten goede laten komen aan activiteiten of materialen komend schooljaar. 
Materialen zijn extra’s zoals voetbaltenues etc. en niet de reguliere schoolmaterialen. 
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