TIPS VOOR OUDERS 2020
Tip 1

VOOR HET KAMP BEGINT
Als u uw kind hebt aangemeld nog vóór het kamp begint, heeft u een
bevestigingsbrief ontvangen. Hierop staan een aantal belangrijke gegevens zoals
de week/en dat u kind mee gaat en de opstaphalte. Het is verstandig om deze
even te controleren. Mocht er iets niet goed zijn dan kunt u bellen met de
kinderadministratie. Het nummer staat onder aan deze tips.

Tip 2

VERVOER
De bussen zullen tussen 8.00u en 8.45u alle haltes van de betreffende route
aandoen. De kinderen dienen élke maandagochtend om uiterlijk 8.00u. op de
door u opgegeven opstaphalte aanwezig te zijn.
Tussen 16.30u en 17.30u worden de kinderen weer bij de opstaphalte afgezet.
Het is belangrijk dat het kind op tijd wordt opgehaald bij de halte zéker als het niet
zelfstandig naar huis kan/mag gaan. Onze verantwoordelijkheid stopt op het
moment dat het kind hier de bus verlaat, houdt u hier rekening mee.
Op dat moment kunt u bij de busleiding informeren hoe laat de bus de rest
van de week ’s morgens op de halte wordt verwacht. Per week kan de bustijd
wijzigen doordat er wekelijks een route moet worden vastgesteld.
Het is niet toegestaan om kinderen met eigen vervoer te brengen of te halen.

Tip 3

KLEDING
Geef u kind lekker zittende kleding aan waarin ze kunnen ravotten en waarvan het
niet erg is dat het vies wordt of beschadigd raakt.
Bij regenachtig weer is het prettig als ze dichte schoenen en/of laarzen aan
hebben en een regenjas bij zich hebben. Bij mooi weer hoort uiteraard een
zwempak/broek, de leiding zorgt voor zonnebrandcrème met een hoge
beschermingsfactor.
Zet zoveel mogelijk de naam van het kind in de kleding en/of handdoek, vooral
bij de kleintjes is het vaak onmogelijk de spulletjes weer bij elkaar te krijgen.

Tip 3

WAT MEE TE GEVEN
Belangrijk is dat de kinderen een lunchpakketje mee krijgen met daarop duidelijk
hun naam. De pakketjes worden bij aankomst op het kamp verzameld en koel
weggezet.
Het zou fijn zijn als u een paar lekkere boterhammetjes en wat fruit mee geeft. De
kinderen krijgen bij de lunch melk of karnemelk aangeboden. Bovendien krijgen ze
regelmatig wat lekkers zoals snoep, suikerspin, slushpup of een ijsje. Veel
kinderen worden hyperactief van te veel suiker, dus proberen wij dit een beetje
beperkt te houden. Uiteraard krijgen ze naar behoefte limonade of water te
drinken.

Tip 4

WAT BETER NIET MEE TE GEVEN
Het is verstandig om sieraden, geld, dure speeltjes enz. niet aan uw kind mee te
geven. Als het zoek of stuk raakt hebben we een verdrietig kind.
Er is op het kamp heel veel materiaal om de kinderen mee te laten spelen.
!!Het bestuur stelt zich niet aansprakelijk voor enig verlies, beschadiging of iets
dergelijks.

Tip5

WAT WIJ VERBIEDEN OM MEE TE NEMEN:
Blikjes, glazen flesjes, zakmes, sigaretten, aansteker,lucifers,“brandspiegeltjes”
mobiele telefoon, fotocamera of games.
Mochten wij één van bovenstaande voorwerpen toch bij uw kind aantreffen, zullen
wij dit onmiddellijk in beslag nemen.
Uiteraard zijn wapens in wat voor vorm (b.v. slag of steek) dan ook, absoluut
verboden. Het in bezit hebben van dergelijk voorwerp betekend onmiddellijke
schorsing.

Tip 6

MEDICIJNEN
Indien uw kind medicijnen nodig heeft tijdens de kampdag, dient u deze voorzien
van de naam van het kind, af te geven aan de busleiding. Deze zorgt ervoor dat de
het bij de juiste persoon terecht komt. Kinderen mogen onder géén beding de
medicijnen in hun bezit hebben tijdens de dag! Heeft u hierover vragen of
opmerkingen, belt u dan even met Marion. Telefoonnummer vindt u onderaan
deze tips.

Tip 7

ZWEMMEN
Vanaf een bepaalde groep mogen alléén kinderen met een zwemdiploma mee
naar het zwembad. Elke maandag wordt bekend gemaakt welke groepen hiervoor
in aanmerking komen, meestal is dit vanaf groep 7.

Tip 8

VERGETEN KLEDING
Als uw kind kleding is vergeten mee te nemen, kunt u een briefje mee geven (óf
aan de busleiding geven) wat het kind bij de leiding in kan leveren. Vermeld u
duidelijk waar het om gaat, kleur, maat, merk enz. U kunt een hoop zoekwerk
voorkomen door de naam van uw kind in de kleding te zetten.

Tip 9

WE MOETEN SOMS OOK STRENG ZIJN
Het komt regelmatig voor dat kinderen voorwerpen in het toilet gooien, waardoor
ernstige verstopping kan ontstaan. Eventueel hierdoor ontstane schade zullen wij
op de ouders verhalen. Wilt u daarom uw kind erop wijzen dit niet te doen?
De kinderen dienen zich verder te houden aan de regels van het kamp en
eventuele instructies van leiding op te volgen. Wij houden ons het recht voor om bij
(ernstig) wangedrag het kind de verdere toegang tot het kamp te ontzeggen.
Uiteraard neemt in zo’n geval het bestuur contact met u op.

Tip 10 BIJBOEKEN
Heeft uw kind het zo naar de zin en wilt u nog een week bijboeken, dan kunt u
bellen met de kinderadministratie, u hoort dan direct of er nog plaats is. Zie
onderstaande telefoonnummers. Doet u dit wel vóór donderdag 12.00u.!
(Kinder-)administratie: tijdens het kamp (6 juli t/m 14 augustus) 035-53 11 490 (tussen
10.30 en 15.30u) of voor of na het kamp: 06-134 93 008 (ma t/m vr. tot 20.00u)
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