Beste kinderen, ouders en verzorgers
Jullie hebben je inmiddels al opgegeven
voor het jeugdkamp op 3,4,5 juni. Hieronder vinden jullie een
lijst met belangrijke punten voor het kamp. Ook zit er een
invulformulier bijgeleverd. Dit formulier dient u voor 14 mei te
hebben ingeleverd in de brievenbus van irene’58 of achter de
bar. Kosten voor dit jeugdkamp zijn €25,•
•
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Je wordt vrijdag tussen 18.00 uur en 18.30 uur verwacht om je bed klaar te leggen. Om
18.30 uur startten we met het programma.
Zorg voor eigen slaapspullen. (check thuis of je luchtbed niet lek is)
Het kamp duurt tot zondag 14.00 uur. Vanaf 12.00 uur mogen je ouders en familie het
kampterrein op.
Je mag zakgeld meenemen, dit wordt ingeleverd bij de leider. Elk groepje heeft zijn eigen
kluisje.
Er is dag en nacht EHBO aanwezig. Ook zullen er ’s nachts altijd 2 personen van de leiding
wakker blijven.
Wil je niet op het kamp slapen? Geef dit aan op de invulstrook. Het is dan wel de bedoeling
dat je opgehaald wordt door een van je ouders. Niemand mag alleen naar huis lopen/fietsen.
Je dient iedere ochtend om 7.30 uur aanwezig te zijn bij de kantine en er wordt dan samen
ontbeten. ’s Avonds mag je om 23.00 uur opgehaald worden. Wanneer je niet op deze
genoemde tijden gehaald of gebracht kunt worden, kun je niet deelnemen aan het kamp. Je
wordt verdeeld in groepen en alle activiteiten zullen dan ook in deze groepen plaatsvinden.
Het kan dus niet zo zijn dat een groepje niet compleet is omdat er kinderen eerder
opgehaald worden. Hopelijk hiervoor jullie begrip.
Energiedrank is niet toegestaan en zal ook ingenomen worden!
Wij van het A-team zijn niet verantwoordelijk voor spullen die kwijt zijn of kapot gaan door
toedoen van de kinderen zelf of anderen.
Jullie slapen in tenten op het terrein. Let erop dat, ondanks dat wij hopen op mooi weer, het
soms koud kan zijn. Ook willen we jullie vragen een veiligheidshesje mee te nemen. Zodat
we ons veilig door het verkeer kunnen banen.
Tijden zijn voor alsnog allemaal onder voorbehoud. Mocht hier iets veranderen dan laten wij
dit zo snel mogelijk weten via de contactpunten (website, Facebook).

Vergeet vooral niet:
• Oude kleren mee te nemen
• Regenkleding en zwemkleding + badlaken mee te nemen. (eventueel
opblaasbandjes/kurkjes)
• Een kleine rugzak voorzien van naam en achternaam mee te nemen.
• Goede, gewone schoenen en voetbalschoenen
• Een fiets
• Je toilettas mee te nemen
• Een extra setje kleren mee te nemen. Je weet maar nooit!
• Zorg voor je eigen medicijnen.
Voor vragen kan je terecht bij het A-team, 06-12659618 of activiteiten.ateam@gmail.com
Groetjes Het A-team

Inleveren t/m 14 mei in de brievenbus van irene’58 of achter de
bar.

