
Tussen school door naar de camping 

Hoe gaat het met je?  
De eerste week in een nieuwe klas, met allemaal nieuwe klasgenootjes 

en misschien wel op een nieuwe school! Wat spannend allemaal!  

Gelukkig kun je op de camping weer even met je vaste Bakkum vriendjes 

spelen en genieten van je weekend. Het recreatieteam gaat ook weer 

naar school. Ook zij zitten in een nieuwe klas en hebben nieuwe  

avonturen te vertellen. Ze vinden het super leuk om die van jou te horen 

dus vertel ze hoe jij het vindt in je nieuwe klas. Dan kunnen jullie samen 

jullie energie kwijt tijdens de leuke activiteiten. 

 Wij zijn er ieder weekend  
Van vrijdag tot en met zondag kun jij je lol op tijdens de activiteiten op 

Camping Bakkum. We beginnen de weekenden altijd met voorlezen op 

vrijdag om 16:30 uur. Hierna kun je thuis lekker eten en om 19:00 uur 

terug komen voor een avondspel. Zaterdag is een volle dag met dansen, 

CreativiTIJD , een middagspel, voorlezen en een film of minidisco!  

Dit wisselt ieder weekend dus houd het programma in de gaten of je 

knus in een film duikt of dat je swingend je zaterdagavond afsluit! 

Op de zondagen kun je wakker worden met dansen en de CreativiTIJD  

en sluit je je weekend op de camping af met een tof middagspel.  

Jij bent overal bij toch? 

 
Herfstvakantie  
Net naar school en nu al lezen over de herfstvakantie! Hoe leuk is dat? 

Het wordt te gek! Alles staat in het teken van de herfst en sommige 

dagen is het net Halloween! Spannend, mooi en warm. 

Warm, omdat veel activiteiten binnen zullen zijn. 

Knus bij de kachel. Eén activiteit is sowieso niet 

binnen. De afsluitende show van het seizoen in 

De Pan. Op zaterdag 19 oktober om 20:00 uur 

kun je een plekje op de boomstammen zoeken 

om de vette ‘vuur en lasershow’ van dichtbij te  

zien. Stoer en magisch zoals een eindshow  

hoort te zijn.  


