Hallo kinderen en ouders,
Dit jaar is er weer een

kinderkamp. Het kamp ziet er wat anders uit dan de voorgaande

jaren. Het kinderkamp is van vrijdag 11 Juli 13.00 uur tot en met zondagmiddag
13 Juli.

De kleuters kunnen zaterdag en zondag om 9.00 uur worden gebracht en dan gezellig bij ons
ontbijten! Om 19.00 uur kunnen ze weer opgehaald worden. De kinderen vanaf groep drie tot en
met acht (voor de zomervakantie) mogen blijven slapen.
De kosten voor het kamp zijn €20,-

per kind. Het maakt geen verschil of het kind slaapt of

niet. De kleuters doen dit jaar met alle activiteiten mee. Vrijdag avond is er een
overdag is er een

disco, zaterdag

uitje en op de laatste dag zondag is er vanaf 13.00 uur een BBQ

voor alle kinderen, maar ook voor hun ouders, broertjes en zusjes. Willen ouders hier aan meedoen,
geef dit dan ook aan op het aanmeldingsformulier. Geef ook even aan met hoeveel jullie denken te
komen op de

BBQ, zodat wij er rekening mee kunnen houden. Voor de BBQ worden geen aparte

kosten in rekening gebracht!

Het aanmeld formulier graag inleveren voor 1 juli, samen met €20,per kind in een enveloppe op het adres Kerkwijk 59 te Nieuw Scheemda.

De leiding bestaat dit jaar uit:
Simon Welp
te bereiken op 06 52044430
Annemaria Hoving
te bereiken op 06 50895296
En verder Marloes Schüller, Miriam Mellema, Patricia Eerkens, Xantia Heeres, Rebecca Smit en
Barbara van Zuidam.

Wat moet je niet vergeten?
•

Luchtbed en/of matras

•

Slaapzaak en kussen

•
•
•
•
•
•

Warme kleren (trui en broek)
Zomer kleren (t-shirt en korte broek)
Regenkleding en laarzen
Sokken en ondergoed
Handdoeken en washandjes
Pyjama

•

Stevige schoenen waar je goed op kunt wandelen

•

Toiletartikelen (kam, tandenborstel, tandpasta en zeep)

graag inleveren voor 1 juli, samen met €20,- per kind in een enveloppe op het adres Kerkwijk 59 te Nieuw Scheemda.

•
•

Iets tegen muggen
Een plastic tas om de vuile was in te doen

•

Disco kleding voor de disco avond

•
•
•
•
•

Slippers
Jas
Zwembroek of badpak/bikini
Bord beker mes vork en lepel met je naam erop en een theedoek.
Leuk dingen zoals verkleedspullen, spelletjes, boeken of cd’s.

Neem geen apparaten zoals telefoon, mp3 speler, gameboy of nintendo’s mee naar het
kamp. Deze worden ingenomen door de leiding en opgeborgen tot het einde van het kamp. De
kinderen hoeven ook geen geld mee te nemen. Voor alles wordt gezorgd. Ook hoeven de kinderen
geen snoep mee te nemen, ook hiervoor wordt gezorgd.
================================================================================
Wanneer er voor aanvang van het kamp niet betaald is, worden extra kosten van 5 euro per kind
gerekend. Het is niet mogelijk bij niet deelnemen achteraf, het geld terug te ontvangen.
Naam ouders

:__________________________________________________

Straat en huisnummer

:__________________________________________________

Postcode en woonplaats

:__________________________________________________

Telefoonnummers in geval van nood:______________________________________________
Naam kind 1 en geboortedatum:__________________________________________________
Blijft wel/niet slapen
Naam kind 2 en geboortedatum:__________________________________________________
Blijft wel/niet slapen
Naam kind 3 en geboortedatum:__________________________________________________
Blijft wel/niet slapen
Eventuele bijzonderheden, waar wij als kampleiding van op de hoogte dienen te zijn (bijv.
medicijngebruik, bijzonderheden bij het eten of drinken of andere allergieën):
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Medicijnen kunnen bij aanvang van het kamp bij de leiding ingeleverd worden.
Wij schuiven wel/niet graag aan bij de

BBQ van zondagmiddag. Wij komen dan met

_____________kinderen en _________ volwassenen.
graag inleveren voor 1 juli, samen met €20,- per kind in een enveloppe op het adres Kerkwijk 59 te Nieuw Scheemda.

