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Hoevelaken, 18 april 2019 
 
Aan de ouders van kinderen uit de bovenbouw 
 
 
Beste ouders en verzorgers, 
 
Maandag 6 mei a.s. start de bovenbouw met een project over de Tweede Wereldoorlog. 
Wij zullen voor dit project een bezoek brengen aan Kamp Amersfoort. Het is helaas niet 
mogelijk om beide excursies in de periode van het project te laten vallen. De excursies 
vinden plaats op vrijdag 17 mei en vrijdag 5 juli. 
Op vrijdag 17 mei kunnen er 70 kinderen een rondleiding krijgen in het Kamp, op vrijdag  
5 juli is er plaats voor 66 kinderen. Daarom wordt de Vossengroep verdeeld over de twee 
excursies.  

• De Flamingo’s, Tijgers en een groot deel van de Vossengroep gaan op vrijdagmiddag 
17 mei van 12.30 – 14.15 uur. 

• Deze kinderen eten op 17 mei allemaal op school. Zij moeten dus hun eigen 
lunchpakket en wat te drinken meenemen. In de groep wordt gezamenlijk geluncht 
van 11.30 – 12.00 uur.  

• Om 12.00 uur vertrekken de kinderen met auto’s naar Kamp Amersfoort. De 
rondleiding is van 12.30 – 14.00 / 14.15 uur. Wij verwachten rond 14.30 /14.45 uur 
weer terug op school te zijn. 

• De Panda’s, Uilen en een klein deel van de Vossengroep gaan op vrijdagmorgen  
5 juli van 9.15 – 10.45 uur. 
Deze kinderen zijn allemaal om 12 uur weer terug op school.  

• De Vossen die op 17 mei op excursie gaan, zijn op vrijdag 5 juli gewoon op school. 
De Vossen die op vrijdag 5 juli het Kamp bezoeken, hebben op vrijdag 17 mei een 
gewone schooldag.  

• Als kinderen op de dagdeel van het bezoek gym hebben, vervalt deze gymles.  
 
Voor dit bezoek zijn veel auto’s nodig. We zoeken dus ouders, opa’s en oma’s die met hun 
auto kinderen willen vervoeren. We beseffen dat het wellicht lastig is om voldoende vervoer 
te vinden. Toch vinden wij een bezoek aan Kamp Amersfoort voor dit project zeer waardevol. 
Hopelijk kunt u ons daarbij helpen!  
Tijdens de rondleiding is het geen probleem als u zich bij een groep aansluit.  
 
Onderaan deze brief kunt u aangeven als u wil rijden. Op beide dagen hebben wij in totaal 
zo’n 19 auto’s nodig. Digitaal aanmelden kan via deze link!  
Iedereen die zich aanmeldt, hoort van ons.  
 
Wilt u de strookjes uiterlijk maandag 13 mei inleveren? 
 
Alvast bedankt voor uw hulp. 
 
 
Met vriendelijke groet,   
Het bovenbouwteam 

https://www.dehoeveschool.nl/kinderen/de-bovenbouw
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
Naam……………………………………………………………………………  Groep …………… 
 
Ik wil graag op vrijdag 17 mei rijden.   Er kunnen …. kinderen in mijn auto.  
Ik blijf wel / niet bij de rondleiding.  
 
 
Naam …………………………………………………………………………… Groep …………… 
 
Ik wil graag op vrijdag 5 juli rijden.   Er kunnen …. kinderen in mijn auto. 
Ik blijf wel / niet bij de rondleiding.  
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Vossen die vrijdag 17 mei een bezoek brengen 
aan Kamp Amersfoort 

Vossen die vrijdag 5 juli een bezoek 
brengen aan Kamp Amersfoort 

Esmée Puntman 
Benthe Beitler 
Bashier Alwekil 
Daniël Bouw 
Nikki Willemsen 
 
Tom van Ommen 
Abel Brans 
Maudy van Leeuwen 
Gwendolyn Siebert 
Nora van de Beld 

Reggie Steenbeek 
Sabijn Tiemessen 
Maura Simons 
David Brinkmann 
Brianna Sessink 
 
Stef van de Haar 
Linde Beukers 
Usama Fares 
Nadja Kok 

Levi Morren 
Noa Verstraten 
Maxime Pouleijn 
Lieke van Katwijk 
 
Ties Bolding 
Emma Kleuters 
Abigail Hooghuis 
Noortje Beijer 
 
 

 
 
 
 


