Beste ouders/verzorgers,
De teams van ESDO spelen alweer een tijdje buiten en dat betekent dat het minikamp er weer aan komt! Dit jaar
zal het ESDO-minikamp voor de jongere jeugd op 5 en 6 juli 2019 gehouden worden (starttijd op vrijdag om
16.30 uur en eindtijd op zaterdag om 16.30 uur). De kinderen van de Kangoeroes, de F en de E zijn ook dit jaar
(weer) van harte uitgenodigd om erbij te zijn! De leiding van het minikamp zal onder andere bestaan uit de
Jeugdraad en de trainers en coaches van de teams.
Kosten kamp en eventueel medicijngebruik
Op zaterdag gaan we naar een externe locatie voor een activiteit. Dit jaar bedragen de kosten van minikamp
€10,50 per kind. Als uw kind liever thuis slaapt of medicijnen gebruikt kun je dit aangeven op het onderstaande
strookje. Kinderen kunnen op kamp de medicijnen in alle drukte nog wel eens vergeten en daarom zal de leiding
toezien op tijdige inname.
Externe activiteit
Het kampgeld is dit jaar hoger dan andere jaren, omdat wij op zaterdag een externe activiteit hebben
georganiseerd. Waar we heen gaan blijft nog even een verassing, maar het belooft een actieve en leuke dag te
worden. Voor deze activiteit hebben wij ook ouders nodig die ons willen brengen en halen. Op het onderstaand
strookje is de mogelijkheid om dit aan te geven.
Aanwezigheid tijdens het kamp
We gaan ervan uit dat alle kinderen het gehele kamp aanwezig zijn. Wij stellen het op prijs dat ouders niet
langskomen op het kamp. Mocht er iets zijn, dan kan er altijd gebeld worden of zullen wij van de Jeugdraad
contact opnemen.
Op vrijdag zien wij graag alle kinderen voor 19:00 uur aanwezig en anders zijn ze op zaterdag van harte welkom.
Opgeven voor maandag 24 juni
Als uw kind mee wil met het minikamp, lever dan onderstaand strookje met het kampgeld in voor maandag 24
juni a.s. bij Roos van Egmond (Wilgenroos 40, 3628 NS Kockengen). Verder zouden we willen vragen om op het
onderstaande strookje één favoriet liedje van uw kind in te vullen. Deze liedjes zullen tijdens het kamp gedraaid
worden.
Hulp van ouders
Ook dit jaar hebben wij voor minikamp weer ouders nodig die zouden willen helpen met pannenkoeken bakken
en tenten opbouwen en afbreken. De pannenkoekenbakkers zijn nodig op zaterdag 6 juli. De ingrediënten voor
de pannenkoeken krijgt u van ons uitgedeeld. Daarnaast zouden wij uw hulp kunnen gebruiken met de tenten
afbreken op zaterdag 6 juli om 11:00 uur. Indien u hierbij wil helpen, wordt er contact met u opgenomen over de
verdere details.
Tweede briefje
Na de opgave datum ontvangt u per e-mail het tweede briefje waarop aangegeven wordt wat uw kind het beste
mee kan nemen op minikamp.
Voor verdere vragen kunt u terecht bij Roos van Egmond (06-20287240) of Wiepke Versloot (06-37281065)
Groetjes,
De Jeugdraad

Ja, ik wil graag mee op minikamp!
Naam:…………………………………

Team:………..

Adres:………………………………….
Telefoonnummer:………………………………
E-mail:……………………………………………
☐ Ik kom op beide dagen

☐ Ik kom op beide dagen, maar ik blijf niet slapen

☐ Ik kom alleen op vrijdag

☐ Ik kom alleen op zaterdag

☐ Mijn ouders willen helpen met pannenkoeken bakken op zaterdag 6 juli
☐ Mijn ouders willen rijden op zaterdag 6 juli naar de externe activiteit. Er kunnen …. kinderen bij ons in de auto
☐ Mijn ouders willen helpen met de tenten opruimen op zaterdag 6 juli
Ik gebruik medicijnen voor:
……………………………………………………………………………………………………………
Liedje (titel + artiest)
......... ................................................................
Dit strookje graag inleveren voor maandag 24 juni a.s. met het kampgeld bij Roos van Egmond (Wilgenroos
40, 3628 NS Kockengen)

