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Voorbeeldprogramma

Schoolkamp Austerlitz
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Ander woord voor “school”
Dit zingen we bij het kampvuur
Gelukkig doet dit gevecht geen pijn
Groepsverblijf Schoolbuitenhuis ligt in…
Nieuwste groepsverblijf in Austerlitz
Plaats waar ons allereerste kamp werd
gehouden
17. Afwasdienst noemen we ook wel eens…
19. Hier kan je lekker vies worden

Nieuwste groepsverblijf in Vierhouten
Engels woord voor “maaltijden”
Ander woord voor groepsaccommodatie
Groep 8 gaat op…
Met je vrienden sporten bij de voetbal…
Groepsverblijf in Baarn
Als je niet gaat slapen word je dit vanzelf
Deze bedden staan in onze gebouwen
Perfect om marshmallows boven te roosteren
Geen volwassenen, maar…
Met de bus, op de ﬁets of met de auto.
Buiten ben je in de...

Puzzel

Vul in:

De groepsaccommodaties in Austerlitz liggen prachtig verscholen in
de bossen van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Op het terrein en
in de omgeving is dan ook van alles te doen. Ter inspiratie vinden jullie
hieronder een voorbeeldprogramma.

Fotospel
Voorbeeldprogramma voor de basisschool
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locatie. Kinderen kunnen aan de hand

Dag 1 – Middag en avond
Na de lunch is het tijd voor vrij spelen
(vergeet de tafeltennis set niet mee te nemen)
Om 15:00 is het sportveld gehuurd voor een sportieve
vijfkamp (zie kader)
Het avondeten staat al klaar voor de groep, dat wordt
smullen
Na het eten is het donker, tijd om het kampvuur aan
te steken (in de vuurkorf)

huur. Hier worden regelmatig sportieve

Dag 2 – Avond
Bij terugkomst staat het avondeten al klaar, dat wordt
smullen.
Daarna is het tijd voor de Bonte Avond. Extra leuk dit
jaar, Silent Disco…in het bos!
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Oplossing:
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per e-mail een foto speurtocht van de

Dag 1 - Aankomst
De accommodatie is op maandag vanaf 10:00
beschikbaar.
De groepen worden verdeeld over de kamers
(van tevoren is al een indeling gemaakt).
Voor de lunch een fotospel doen om de omgeving te
verkennen (zie kader).
Het is tijd voor de lunch die in de accommodatie klaar
staat.

Dag 2 – Ochtend en middag
Na het ontbijt op de ﬁets (10 minuten) naar de speeltuin
van de Pyramide van Austerlitz
Een lunchpakket is meegenomen dus direct door naar
het monument, de echte Pyramide!
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Elke groep ontvangt voor aankomst

Dag 3 – Vertrek
Na het ontbijt snel de spullen pakken. Om
10:00 staat het vertrek gepland.
Natuurlijk gaan we op de terugweg eerst
zwemmen in het Henschotermeer of het
zwembad in Zeist.

van de foto speurtocht de locatie leren
kennen. Kinderen leren zo op een leuke manier waar onder andere het sportveld en de dierenweide
zijn. Maar ook waar de eigen accommodatie is of waar
de receptie is in geval van nood.
Sportieve vijfkamp
Op het terrein is een groot speelveld te
activiteiten gedaan door de groepen. Om te
voorkomen dat meerdere groepen tegelijk op
het veld bezig zijn verhuren we dit veld tegen een laag
tarief.
Historie

Pyramide van Austerlitz
Dit is waarschijnlijk het meest bezochte uitje door
onze groepen. Op slechts 10 minuten afstand is
hier een leuke speeltuin te vinden maar ook een
echte Pyramide, nog uit de tijd van Napoleon!

Bonte avond
Een klassieker tijdens schoolkamp, de Bonte Avond mag
natuurlijk niet ontbreken. Hou er wel rekening mee dat
jullie in een natuurgebied zitten. Zorg er dus voor de er
buiten gene lawaai te horen is van de Bonte Avond.

Tip: Sommige groepen huren koptelefoons voor een
Silent Disco in het bos, super leuk en zonder geluidsoverlast voor de dieren (of mensen)!

Met de letters in de groene vakjes kun je de oplossing vinden.
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