Kinderkamp Vennebulten 2019
Hallo Jongens en Meiden!
Van maandag 5 tot en met vrijdag 9 augustus 2019 is het weer zo ver:
KINDERKAMP! Altijd al een avonturier willen zijn, net zoals Columbus of
Indiana Jones? Dit is je kans! Bouw je eigen hut op de ONBEWOONDE
OPENPLEK. Ga met je groepje op speurtocht in de VENNEJUNGLE en
drink ranja uit een kokosnoot! Zin in?! Meld je als een SPEER aan voor
EXPEDITIE KINDERKAMP! Dan gaan we samen het avontuur aan!!!
Het beginspel is dit jaar op zaterdag 3
augustus. Het beginspel start om 14:00 uur! Dit is zoals gewoonlijk
bij de Kwaksmölle in Varsseveld. Meld je hier wel voor aan via het
aanmeldingsformulier en zorg dat je erbij bent!
Op woensdag 7 augustus is de speciale oudstenavond voor de
kinderen van 10, 11 en 12 jaar. We maken er een spannende avond
van, laat je verrassen!
Dit jaar kun jij meedoen aan de grote Kinderkamp
tekenwedstrijd: Hét Kinderkamp T-shirt van 2019. Zorg
ervoor dat jouw tekening op het Kinderkamp-shirt komt te
staan!
Maak op de volgende bladzijde een tekening die met het
thema te maken heeft en lever deze samen met het
aanmeldingsformulier in bij één van de inleverlocaties
hieronder! Je kunt hem ook via de mail inleveren! Misschien
loopt iedereen straks wel in een door jou ontworpen T-shirt
rond!!!

Heb je er al een beetje zin in?
Vul het aanmeldingsformulier in en laat deze door je ouder(s)/verzorger(s) ondertekenen en
lever het zo snel mogelijk in! Tot in de Vennebulten!

Het aanmeldingsformulier kunnen jullie inleveren bij:
Markt Varsseveld, Loungecafé de Molen: vrijdag 17 mei van 15:15 uur tot 18:30 uur.
LET OP! Dit is het enige inlevermoment voor de inschrijfformulieren.

Aanmelden kan tegenwoordig ook via onze site.
Zie onze website voor meer informatie!
www.kinderkampvennebulten.nl
Oproep: Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe leiding! Wil jij je aanmelden als leiding? Wees er dan
snel bij i.v.m het aanvragen van een VOG. Benader een van de contactpersonen voor meer info.
Contactpersonen:

Koen van Lent:
Sanne Gregorowitsch:

06 1772 2631
06 2902 8976 (vertrouwenspersoon)

Kinderkamp Vennebulten 2019
Hallo ouders/verzorgers,
Van maandag 5 tot en met vrijdag 9 augustus is
het weer Kinderkamp. Het thema dit jaar is:
Expeditie KINDERKAMP! Kinderen mogen
meedoen wanneer zij na de zomer naar groep 3
gaan. Zaterdag 3 augustus is het beginspel bij de
Kwaksmölle; hierbij dient u de kinderen zelf te
brengen. Het beginspel start om 14:00 uur. Vanaf
ca. 16:00 uur kunt u uw kinderen weer bij de
Kwaksmölle ophalen.
Deze middag is niet verplicht. Wij verzoeken u
wel uw kind op te geven bij deelname. Zie het
aanmeldingsformulier.
Fietsen
‘s Morgens fietsen de kinderen met de leiding
naar het Venne. De vertrektijden en vertrek/ophaal- plekken zijn:
Plaats
Varsseveld
Heelweg
Westendorp
Lichtenvoorde

Vertrektijd
8:30
8:30
8:15
8:15

Waar
Parkeerplaats Sporthal
Het Buurtschapshuus
Kulturhus de Vos
Waterhoen 1
(St. Jorisschool),
Lichtenvoorde

Aan het eind van de middag vertrekt de eerste
groep kinderen rond 16:15 uur vanuit de
Vennebulten, onder begeleiding terug.
Wij vragen de kinderen om hun fietsen NIET op
slot te zetten in de Vennebulten. Het gebeurt
namelijk ieder jaar weer dat kinderen hun
fietssleutel kwijtraken.
Mochten er kinderen, door omstandigheden met
de auto naar het kamp gebracht worden; rijdt u
als ouder/verzorger dan via de Radstake
(Twenteroute) naar de Schaapskooi. Wij
benadrukken dat er een KISS & RIDE-route is, zie
hiervoor de website.
Eten en drinken
De kinderen moeten zelf brood meenemen,
evenals een beker met hun naam erop. Drinken
(limonade) krijgen ze van de leiding in de pauzes.
Tijdens de pauzes krijgen de kinderen een
krentenbol en aan het eind van de dag een lekker
stuk snoep.
Extra kleren
Tijdens het kamp worden de kinderen vaak nat
en vies. Geef uw kinderen extra kleding mee
zodat ze zich om kunnen kleden. Denkt u ook aan
regenjassen bij slecht weer!
Contactpersonen:

Koen van Lent:
Sanne Gregorowitsch:

Medicijnen
Zoals altijd is er iemand op het kamp die let op
het innemen van de medicijnen. Daartoe zal voor
aanvang van het kamp contact met u worden
opgenomen door iemand van de kerngroep.
Mocht er onverhoopt thuis iets aan de hand zijn
of u wilt uw kind (ziek) afmelden dan zijn wij ook
tijdens het kamp bereikbaar.
Slotmiddag
De vrijdag is de laatste dag van dit kinderkamp.
U bent als ouder/verzorger/opa/oma van harte
welkom om vanaf 13.00 uur te komen kijken wat
uw kind(eren) de hele week hebben gedaan. U
kunt dan dit jaar ook weer meedingen om de
Buikschuif Bokaal. Dus trek oude kleren aan en
denk er aan dat u het nodige kleingeld
meeneemt. Wij verzoeken u om zoveel mogelijk
op de fiets te komen, zodat de kinderen tegen
15.00 uur weer samen met u mee naar huis
kunnen. (Attentie: De leiding zelf blijft op het
kamp, dus de kinderen worden niet meer door
ons
naar
de
sporthal/de
Vos/het
Buurtschapshuis/St. Joris School gebracht!)
Materialen
De kinderen mogen van huis zoveel gereedschap
meenemen als ze willen. Zorg er dan wel voor dat
op het gereedschap duidelijk een naam staat,
zodat het gereedschap niet verloren gaat en het
aan het eind van de week weer netjes mee naar
huis kan.
Tot slot
Het inschrijfgeld is dit jaar vastgesteld op €20,00
wanneer u uw kind voor 1 juli aanmeld. Vanaf 1
juli betaald u €25,00 per kind (het inschrijfgeld is
onder voorwaarden terug te krijgen bij de
gemeente).
De deelnemers van het kinderkamp zijn
verzekerd. Bij een verzekeringsaanspraak wordt
echter eerst de persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering aangesproken.
Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u altijd mailen naar
kinderkampvennebulten@outlook.com
Op www.kinderkampvennebulten.nl kunt u ook onze
algemene voorwaarden, het geldende beleidsplan en
onze privacyverklaring raadplegen.

06 1772 2631
06 2902 8976 (vertrouwenspersoon)

Kinderkamp Vennebulten 2019
Ontwerp hieronder het Kinderkamp t-shirt!! (ZWART-WIT, géén kleurtjes!!)
Meld je je online aan? Mail dan de tekening naar
kinderkampvennebulten@outlook.com.
(Bij voorkeur ingescand toesturen. Wanneer u ons een foto toestuurt, graag het origineel bewaren.)

Contactpersonen:

Koen van Lent:
Sanne Gregorowitsch:

06 1772 2631
06 2902 8976 (vertrouwenspersoon)

Kinderkamp Vennebulten 2019
Ik doe mee met het Kinderkamp Vennebulten dat wordt gehouden van maandag 5 augustus t/m vrijdag
9 augustus 2019 (voor elk deelnemend kind dient u een apart formulier volledig in te vullen). Bij
aanmelding van uw kind gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van Kinderkamp Vennebulten.
De algemene voorwaarden zijn op www.kinderkampvennebulten.nl te raadplegen.

Contactpersonen:

Koen van Lent:
Sanne Gregorowitsch:

06 1772 2631
06 2902 8976 (vertrouwenspersoon)

