Kinderkamp Vennebulten 2021
Hallo jongens en meiden!
Wow, wat een vreemde tijd hebben we achter de rug! Alles moest even anders en veel dingen
konden even niet doorgaan. Best wel gek eigenlijk, maar het moest toch even zo. Zoals het
spreekwoord zegt ‘na regen komt zonneschijn’, komt er na een mindere tijd ook altijd weer een
Kinderkamp. Van maandag 9 tot en met vrijdag 13 augustus 2021 gaan we dan ook EXTRA
veel feesten, spelen en hutten bouwen! Natuurlijk hebben wij hier ook dit jaar weer een super vet
thema bij namelijk (*tromgeroffel*)... Sprookjeskamp! Vlieg je met ons naar Nooitgedachtland,
je eigen sprookjeskasteel bouwen of ga je als een ridder te paard tijdens de spellen? Meld je dan
snel aan!
Het beginspel is dit jaar op zaterdag 7 augustus. Het beginspel start om 12:30 uur! De locatie
wordt op een later moment bekendgemaakt via Facebook en onze site. Meld je hier wel voor aan
via het aanmeldingsformulier en zorg dat je erbij bent!
Op woensdag 11 augustus
is de speciale oudstenavond
voor de SUPEROUDSTEN
(groep 7, 8 en 1ste klas). We
maken
er
een
sprookjesachtige avond van.
Laat je verrassen!

Heb je er al een beetje zin in?
Ga dan snel naar onze website en vul het inschrijfformulier in. Er is dit jaar geen
papieren versie. Mocht het nou via de digitale route niet lukken, laat het ons dan even
weten.

Op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes?
Volg ons dan op https://www.facebook.com/Kinderkampvennebulten. Mochten er
belangrijke wijzigingen zijn, dan zal dit ook via onze site gecommuniceerd worden.

Zie onze website voor meer informatie!
www.kinderkampvennebulten.nl

Contactpersonen:

Koen van Lent:
Sanne Gregorowitsch:

06 1772 2631
06 2902 8976 (vertrouwenspersoon)

Kinderkamp Vennebulten 2021
Hallo ouders/verzorgers,
Van maandag 9 tot en met vrijdag 13 augustus is
het weer Kinderkamp. Het thema dit jaar is:
Sprookjeskamp! Kinderen mogen meedoen
wanneer zij na de zomer naar groep 3 gaan.
Zaterdag 7 augustus is het beginspel; hier dient
u de kinderen zelf naar toe te brengen. Het
beginspel start om 12:30 uur. Vanaf ca. 14:30 uur
kunt u uw kinderen weer ophalen (locatie volgt:
check Facebook en onze site).
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 uiterlijke 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 16:00 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 worden gebracht, dan
rijdt u als ouder/verzorger via de Radstake
(Twenteroute) naar de Schaapskooi. Wij
benadrukken dat er een KISS & RIDE-route is, zie
volgende pagina.
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 (Sanne G.) op het kamp
die let op het innemen van de medicijnen. Mocht
uw kind medicatie nodig hebben laat het ons via
het inschrijfformulier, telefoon of mail even weten.
Mocht er onverhoopt thuis iets aan de hand zijn
of u wilt uw kind ziek- of 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 eraan 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!) SLOTMIDDAG ONDER
VOORBEHOUD I.V.M. MAATREGELEN.
Materialen
De kinderen mogen van thuis 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 dat het aan het eind van de
week weer netjes mee naar huis kan.
Tot slot
Het inschrijfgeld is dit jaar vastgesteld op €20,00
(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)
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