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Digi kamp
Maandag 25 juli t/m vrijdag 29 juli
Eindelijk is het weer zover! We gaan op Digikamp. Hieronder staat het programma.
De deelnemerslijst (en voor degene die gebruik willen maken van een opstapplaats
ook de tijden van het ophalen en wegbrengen) zullen een week voorafgaand aan het
kamp per mail opgestuurd worden.
We hebben een hele leuke
accommodatie in Schaijk, Noord
Brabant, met een zwembad voor de
deur. Als je nieuwsgierig bent kun je
alvast een kijken nemen op de
website; http://www.deheidebloem.nl/,
we zitten in de heideheuvel.
We nemen zelf een wii, xbox,
beamer, televisie en router mee. Als
je zelf een laptop, Ipad,
spelcomputer, ds, spellen of wat dan
ook hebt die je mee wilt nemen mag
dat natuurlijk. Bedenk wel dat dat op
eigen risico is en misschien is het
handig om het te voorzien van je naam.
Natuurlijk gaan we niet 5 dagen lang alleen maar gamen. Hieronder staat in het kort
wat er in ieder geval op het programma staat. Tussen die activiteiten door is er nog
tijd over om te gamen. Maar natuurlijk kunnen we op zijn tijd ook lekker een potje
voetballen, een gezelschapsspel doen of samen een film kijken.
Wij hebben er in ieder geval super veel zin in!
Maandag
Rond 16.30 uur worden de ouders en kinderen verwacht die zelf naar het kamp
komen rijden. Onder het genot van een bakje koffie en/of thee met een koekje
kunnen ouders en kinderen even kletsen met elkaar. Nadat de ouders weg zijn gaan
we eens rustig onze spullen opbergen en de slaapkamers inrichten.
s’ Avonds eten we lekker een bord soep met een broodje knakworst. Na het eten
kunnen we nog even naar buiten om de omgeving te verkennen.
Daarna kunnen we met z`n allen nog een spelletje doen. Op de wii, de laptop, ds,
een bordspel of we pakken gewoon een stok kaarten. Na een eerste gezellige avond
is het alweer tijd om naar bed te gaan!
Dinsdag
Deze dag beginnen we met een lekker ontbijtje. Na het
ontbijt gaan we zelf een Artbot maken. Dit is een robot die
een beetje lijkt op een bibberrobot maar die zelf tekeningen
kan maken.
Na de lunch gaan we met onze eigen supersonische pistolen
lekker lasergamen! We hebben daarvoor een leuke nieuwe
variant bedacht.
Vanavond eten we lekker pasta bolognese.
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Als we voldoende hebben gegeten kunnen jullie even uitbuiken op de bank. Daarna
gaan we er met z`n allen op uit, we gaan een hele spannende gps tocht doen.
Hopelijk zijn jullie digitaal genoeg aangelegd om de weg terug te vinden.
Woensdag
Ook vandaag beginnen we de dag weer met een
overheerlijk ontbijtje. Als iedereen goed wakker is,
gaan we bekijken hoe verschillende elektronische
apparaten er van binnen uit zien. We hebben allerlei
apparaten bij die jullie uit elkaar mogen halen zoals
een computer, toetsenbord, router, dvd-speler enz. Als
we alles uit elkaar hebben gehaald gaan we kijken of
we het weer terug in elkaar kunnen zetten. Zouden ze
nog werken?
In de middag gaan we lekker naar buiten voor een
sportmiddag. Allerlei verschillende sporten komen
aan bod hierbij kun je denken aan; trefbal en voetbal.
Na deze actieve middag kunnen jullie even lekker
uitrusten terwijl het eten wordt klaar gemaakt.
We eten vanavond super lekkere pasta met spinazie
en spekjes. Dat wordt smullen!
In de avond kunnen we lekker lui een film kijken of een
gamecompetitie houden. We sluiten een beamer aan
en projecteren hem op een reusachtig projectiescherm.
Daarna toveren we de kamer om in een bioscoopzaal
voor de liefhebbers. Gordijnen dicht en de film kan
beginnen. We gaan er weer een toffe avond van maken!
Donderdag
Na het ontbijt kunnen de liefhebbers een frisse duik nemen in het zwembad. We
hoeven daar niet ver voor weg want hij ligt voor onze deur.
We lunchen op tijd want vanmiddag gaan we naar het Philips Museum in
Eindhoven. Daar kunnen we spelenderwijs
kennismaken met techniek. Er is van alles te doen:
solderen, tekenen met 3D pennen, een elektronische
schakeling enz. Ook is er een VR-master. Met behulp
van een smartphone en een speciale 3D-bril kun je
rondkijken in je eigen kleurplaat.
Als we weer terug zijn eten we lekker frietjes met een
snack.
Na het eten gaan we met zijn allen weerwolven.
Natuurlijk mag de chips en fris daarbij niet ontbreken,
ben benieuwd of de weerwolven of de burgers de
meeste potjes zullen winnen.
Vrijdag
We staan deze ochtend op tijd op en gaan na het ontbijt meteen onze spullen
inpakken. Als we helemaal klaar zijn gaan we ons even lekker buiten uitleven voordat
we aan de weg naar huis beginnen. Om 11.00u gaan we helaas weer terug naar huis
en zit ons digikamp er alweer op.
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Tot dan, wij hebben er heel veel zin in!
Mocht je nog vragen en/of opmerkingen hebben, bel ons dan even.
Let op: Beddengoed hoef je niet mee te nemen. Dit nemen wij voor jullie mee!
Groetjes Bas.
Zelf meenemen:
We willen jullie vragen onderstaande spullen mee te nemen.
-Jas
-Kleren
-Toiletspullen
-Handdoeken
-Zwemspullen en zwemtas
-Eventueel een leuk spel dat we met elkaar kunnen spelen.
Het adres is:
Noordhoekstraat 5
5374 SC Schaijk
Ons adres is:
Stavast
Loo 36a
5388SB Nistelrode
Kvk 04037380
Tel 0412-795284
Bas 06-20903202
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