Beste ouders,
Nog ruim 2 weken en dan gaan we met zijn allen op kamp naar Loon op Zand.
Wij zijn natuurlijk nog bezig met de laatste voorbereidingen maar het meeste is al wel geregeld.
Maar ook jullie als ouders moeten nog een paar dingen voorbereiden!
Want heeft u het volgende al in uw agenda staan en of voorbereid:
•

Heeft u het persoonlijke gegevensformulier formulier al ingevuld?
Via de volgende link kan dit alsnog gedaan worden.
https://forms.gle/kc1B7zakE7Rw6i6W6
Hierop staan alle belangrijke zaken met betrekking tot uw kind:
1. Bereikbaarheid van ouders/verzorgers.
2. Medicijngebruik.
3. Allergieën.
4. Verzekeringsgegevens.
5. Etc. etc.
Dit formulier MOETEN wij hebben voor als wij bijvoorbeeld naar een dokter of ziekenhuis
moeten.

•

Heeft u het kampgeld al overgemaakt?
(IBAN) NL50SNSB0783301030 T.N.V.Voetbalvereniging OLIVEO
€ 165,- Voor als uw kind de gehele week meegaat.
€ 110,- Voor als uw kind t/m de Woensdag meegaat.

•

Heeft u de fiets van uw kind al goed gecontroleerd of alles wel goed werkt,
Remmen nagekeken, banden opgepompt, ketting gesmeerd, etc.
Wij willen VEILIG met uw kind de fietspaden op kunnen gaan.
Het inleveren van de fiets kan op vrijdagavond 16 JULI.
19:00 de jongere groep.
20:00 de midden groep.
21:00 de oudere groep.

•

Het vertrek op zaterdag 17 JULI:
De oudere groep verzameld om 12:30 en de bus vertrekt om 13:00.
De midden en jongere groep verzamelen om 13:30 en vertrekken om 14:00.

•

De livestream van de opening start zaterdagavond om 20:00 via de kampwebsite.

•

Willen jullie 1 set hele oude kleding en schoeisel meegeven die eventueel weggegooid mag
worden.
Dit in verband met een activiteit met veel spektakel maar ook bagger en viezigheid.

•

Voor de ouders die Woensdag 21 Juli hun kind op mogen komen halen.
Het tijdstip van ophalen is om 20:00 uur NIET eerder!!
Nou dit waren de puntjes die ik graag nog even kenbaar wou maken aan u.
Met vriendelijke groet
Arjan Zonderop
Hoofdleider OLIVEO Jeugdkamp

