Kabouterkamp 2018
Beste ouders en liefste kabouters,
De zomer staat weer voor de deur! En dat betekent dat het scoutskamp dichter en dichter
komt!
We nodigen jullie daarom uit om met ons naar ONDERWATERLAND te gaan. Nemo, Finding
Dory, de kleine zeemeermin, piraten, maar ook Spongebob en zijn vrienden en nog zoveel
meer gaan dit jaar mee met ons op kamp!
Hopelijk hebben we op het einde van het kamp de volledige Onderwaterwereld ontdekt! Wij
hebben er alvast zin in!
Vertrek?
We spreken maandag 9/07 om 8h30 af aan het station van Knokke.
Een lunchpakket is niet nodig aangezien we voor de middag zullen toekomen.
Terugkeer?
Op maandag 16/07 zouden we rond de middag vertrekken vanuit Melsen. We schatten om
iets voor 16h toe te komen in het station van Knokke waar de gasten kunnen opgehaald
worden. Het is mogelijk dat de bagage met de camion naar Knokke terug zou komen. Indien
dit het geval is, kan deze aan de scouts worden opgehaald.
Indien er een verandering is aan het uur waarop we toekomen, wordt elke ouder verwittigd
via een smsje.
Inschrijven?
1)

Surf naar http://scoutsknokke.be/inschrijven-kamp-2018/ en vul alle gegevens in.
Mochten er fouten optreden, kunt u altijd een mail sturen naar
kabouters@scoutsknokke.be

2)

Gelieve het inschrijvingsgeld van €115 te storten op het rekeningnummer van de scouts:
BE03 0682 0226 0484 met als vermelding: kabouterkamp – voornaam kabouter –
achternaam kabouter

Wat moet je meebrengen?
Identiteitskaart en eventuele papieren van het ziekenfonds.
Perfect uniform (hemd, das, short/rok) (aan bij vertrek!)
Slaapzak + matje
Een beetje geld
Voldoende kleren (die vuil mogen worden)
Verse kleren (onderbroeken, sokken…)
Regenkledij
Stevige schoenen
Toiletgerief (tandenborstel, tandpasta, douchegel, shampoo, handdoek…)
Slaapgerief (slaapzak, matje, kussen, knuffel…)
Zaklamp
Zonnecrème, muggenzalf
Zwemgerief
Verkleedkleren in thema
Keukenhanddoeken
Eventuele medicatie
→ GSM’s, snoep, chips, frisdrank, koekjes, horloges, psp’s en ander (elektronisch)
speelgoed, laat je thuis ☺!
Belangrijk voor de ouders:
Het adres van ons huisje is Kerkwegel 24, 9820 Melsen. We zullen jullie post met plezier
aan de kabouters overhandigen ☺.
Vriendelijke groeten en een stevige linker!
Hazewind (0488/470087), Rana (0472/743895), Secretarisvogel (0474/372035), Kever
(0493/680547)

