Kampbrief Kabouters 2019
Beste ouders en liefste kabouters,
De zomer staat weer voor de deur! En dat betekent dat
het scoutskamp weer dichter en dichter komt! We nodigen
jullie daarom uit om met ons op verkenning te gaan in de
wereld van de dieren! Olifanten, apen, leeuwen... Wij
hebben er alvast zin in!
Vertrek?
We verwachten jullie zondag 07/07 om 13u00 aan de
speelplaats van de scouts met jullie zak/valies gepakt en
gezakt. We zouden graag wat ouders hebben die ons
kunnen voeren naar ons kamphuisje. De gasten en leiding
zullen verspreid worden onder de auto’s van de ouders.
Adres: Lotegatstraat 22, 8980 Zonnebeke.
Terugkeer?
Op zondag 14/07 zouden we rond 13u00 vertrekken vanuit Zonnebeke ook graag met een paar
ouders die willen rijden. We schatten rond 14u00 zeker in Knokke te zijn.
Als u als ouder een paar kindjes kan meenemen in het vertrek of terugkeren. Gelieve ons dan te
contacteren via mail naar kabouters@scoutsknokke.be
Inschrijven?

1.
2.

Surf naar http://scoutsknokke.be/inschrijven-kamp/ en vul alle gegevens in. Mochten er fouten
optreden, kunt u altijd een mail sturen naar kabouters@scoutsknokke.be
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!)
- bedovertrek, kussenovertrek, slaapzak! Er zijn bedden aanwezig.
- Een beetje zakgeld
- Voldoende kleren (die vuil mogen worden)
- Verse kleren (onderbroeken, sokken...)
- Regenkledij
- Stevige schoenen
- Toiletgerief (tandenborstel, tandpasta, douchegel, shampoo, handdoek...) - Slaapgerief ( slaapkledij,
knuffel...)
- Zaklamp
- Zonnecrème, muggenzalf
- Zwemgerief
- Verkleedkleren in thema “beestenboel”
- Keukenhanddoeken
- Eventuele medicatie
- Een klein rugzakje
à GSM’s, snoep, chips, frisdrank, koekjes, horloges, psp’s en ander (elektronisch) speelgoed, laat je
thuis J!
Belangrijk voor de ouders:
Het adres van ons huisje is Lotegatstraat 22 , 8980 Zonnebeke. We zullen jullie post met plezier aan de
kabouters overhandigen.
Vriendelijke groeten en een stevige linker!
Rana (0472/74 38 95)
Merel (0474 / 66 97 84)
Kaketoe (0470 / 17 77 33)
Gnoe (0470 / 29 10 24)
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