Kampbrief kapoenen zomer 2018

Zomer staat voor zonnige dagen, frisse drankjes, op het strand spelen, met de
fiets de wereld verkennen, leuke muziek en een scoutskamp natuurlijk! Het is
eindelijk zo ver, we kunnen jullie met trots uitnodigen op ons kapoenenfestival:
summer edition! Een weekje volop ravotten, genieten van spektakel en veel
leuke dingen doen! Wij hebben er alvast zin in!
Vertrek?
Jullie worden op vrijdag 6 juli 2018 om 9u30 verwacht aan de
speelplaats van de scouts met jullie zak/valies gepakt en gezakt. We zullen hier
gezamenlijk met de auto vertrekken richting ons kamphuisje. De gasten en
leiding zullen verspreid worden onder de auto’s.
Terugkeer? Woensdag 11 juli 2018 keren we terug naar Knokke. We
vertrekken aan het kamphuisje rond de middag en zullen dus rond 14u30 aan
de speelplaats toekomen. Zouden we vertraging oplopen worden alle ouders op
de hoogte gehouden via de Facebookpagina + sms.
Kunt u als ouder een paar kindjes in het vertrek of terugkeren meenemen met
de auto? Aarzel dan niet om ons te contacteren. We zullen hiervoor nog
rondmailen met de vraag welke ouders eventueel voor vervoer kunnen zorgen.
Inschrijven?

Om in te schrijven moet een hele procedure doorlopen worden,
enkel wanneer deze volledig is, is uw kind ingeschreven. Het gaat als volgt:

- Surf naar scoutsknokke.be/inschrijving-kamp-2018/ en vul alle
gegevens in. Moesten er hier fouten optreden kunt u altijd een mail sturen
naar kapoenen@scoutsknokke.be
- Stort het bedrag van €95 op het rekeningnummer van de scouts: BE03 0682
0226 0484 met als vermelding : kapoenenkamp - voornaam - familienaam
- Verificatie van de gegevensfiche van de kapoen (dit kan gebeuren tijdens het
inschrijven bij u thuis of na de vergadering)
Thema?

Elke zomer opnieuw zie je overal posters hangen van Suikerrock,

Kneistival, Parkies tot Lollipop. Festivals zijn dé activiteit om bij te wonen
tijdens de warme zomerdagen en wij hebben er eentje van onszelf gemaakt,
speciaal voor jullie! Wij stellen voor: ‘Kapoenenfestival: Summer Edition’. Elke
dag andere optredens van verschillende artiesten, veel muziek, in tentjes
slapen, veel lekker eten, buiten spelen, nieuwe mensen leren kennen, veel
plezier en zoveel meer!
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Wat nemen we mee? We kunnen natuurlijk niet met lege handen vertrekken.
Hieronder vinden jullie een lijstje met wat er in je valies/zak mag:
- Perfect uniform (hemd, das, short/rok)
- Slaapzak + matje
- Vers ondergoed + verse sokken (best wat extra in geval van nood)
- Pyjama
- Knuffel
- Pantoffels (indien gewenst)
- Zaklamp
- Toiletzak (tandenborstel, shampoo, zeep, kam, borstel, …)
- Handdoek + washandje
- Alledaagse kleren (houd er rekening mee dat deze kleren vuil en nat zullen
worden)
- Een warme pull voor ’s avonds
- Regenjas
- Keukenhanddoeken (2)
- Zwemgerief in apart rugzakje (!)
- Strips of boek voor tijdens de platte rust
- Festival verkleedkleren (bloemenkroon, pet, kleedje, zonnebril,
bloemenketting, …)
- Eventuele medicatie
- Eventueel wat extra zakgeld in gesloten envelop voor op uitstap ( de leiding
wil dit wel bijhouden)
- Identiteitskaart en eventuele papieren van het ziekenfonds in gesloten
envelop af te geven aan de leiding bij vertrek
We willen u erop wijzen dat er tijdens een kamp wat rommel kan ontstaan en
kleren vaak vermist gaan. We vragen u dus om de naam van uw kind in zijn/
haar kleren te zetten zodat we alles mooi kunnen teruggeven.
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Op kamp neem je géén gsm, tablet, ipod, snoep, … mee. Horloges zullen
tijdens het kamp ook bijgehouden worden.
Brief opsturen?

Op kamp ontvangt iedereen wel eens graag een brief van

thuis. Bij deze ons adres:
(NAAM KAPOEN)
SCOUTS & GIDSEN VZW OELEGEM
VLOTSTRAAT 42
2520 OELEGEM
BELGIË

Zangboekje?

Een zangboekje is een boekje met alle teksten van alle

liedjes die we zingen tijdens het kampvuur, uitstappen, ... Net als andere jaren
kunt u een zangboekje kopen aan de prijs van €15/zangboekje. Indien u ééntje
wenst kunt u dit samen met het kampgeld storten met dan als extra bij de
vermelding: zangboekje.

Ziezo, alle info staat neer en we hopen jullie talrijk te zien deze zomer op ons
festvial: kapoeneneditie!
Stevige linker,
Kiki, Kino, Viki, Pica, Otter

Kelly Janssens

+32478060679

Justine Berkein

+32493731739

Alix De Chaffoy

+32477067477

Seppe Vandeweghe +32474738641
Victoria Cools
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