Rotterdam 25-4-19

Beste ouders,
Hieronder zijn een tweetal brieven te vinden. Brief 1 gaat over de opkomsten die
komen te vervallen door feestdagen en brief 2 is de brief over het Pinksterkamp.
In verband met de komende feestdagen is er geen opkomst op zaterdag 27 april en
zaterdag 1 juni. De eerstvolgende opkomst zal zijn op zaterdag 4 mei.
Hieronder volgen een aantal data van de kampen en/of bijzondere opkomsten.
27 april
Geen opkomst i.v.m. Koningsdag
1 juni
Geen opkomst i.v.m. Hemelvaart weekend
7 juni t/m 10 juni
Pinksterkamp (Biesbos)
20 juli t/m 3 augustus
Zomerkamp
____________________________________________________________
Op de volgende pagina is de brief van het Pinksterkamp te vinden.

Met vriendelijke groet,
De junioren staf
Hidde, Rianne, Robbie en Thierry

betreft: Pinksterkamp 2019

06-04-2019

Beste ouders,
Over een paar weken is het dan zover, de Junioren gaan op Pinksterkamp naar de Biesbosch met de
Stelmar II! Het kamp vindt plaats van vrijdagavond 7 juni tot en met maandag 10 juni.
Tijden en programma
Op vrijdagavond verzamelen we om 17:00 uur bij de Stelmar in de Leuvenhaven (bij Boompjes 680).
Vanaf daar vertrekken we richting de Biesbosch. De kinderen worden met een volle maag op vrijdag
verwacht, aan boord zullen we ze nog van een voedzame snack voorzien. Het programma in de
Biesbosch bestaat grotendeels uit een zgn. hike. Tijdens deze tweedaagse tocht varen de Junioren
zelfstandig een route door dit prachtige natuurgebied, moeten ze voor zichzelf koken en overnachten
ze op een onbewoond eiland. Uiteraard is de staf in de buurt.
Op maandag middag varen de Junioren mee terug naar het clubgebouw aan de Kralingse Plas. We
verwachten hier rond 17.00 terug te zijn. Deze tijd is echter niet met zekerheid vast te stellen door
stromingen, sluizen en mogelijke drukte op het water. Wij houden u via de Whatsappgroep, website en
Facebook op de hoogte.
Er hoeft geen zakgeld meegegeven te worden er zal geen mogelijkheid zijn dit uit te geven. Denk er
ook aan om de kleding van uw kind te labelen met haar/zijn initialen. Zodat er makkelijk uitgezocht kan
worden van wie de verschillende (vergeten) kledingstukken zijn. Na het kamp zullen wij de gevonden
voorwerpen nog een aantal weken bewaren.

Paklijst:
Slaapzak
Handdoek(en)
Kussen
Evt. een zakradio
Matje (geen luchtbed!!!)
Toiletartikelen tandenborstel, zeep e.d.
Regenpak
Zwemkleding
Schoenen (geen laarzen)
Warme kleding
Ondergoed
Evt. zaklantaarn
Reservekleding (in een plastic zak/waterdichte zak, zodat deze droog blijft)

Met vriendelijke groeten,
De Junioren staf
Hidde, Rianne, Robbie en Thierry
Contact: tijdens kamp tussen 10:00 en 22:00
Robbie 06 14 333 809
Thierry 06 49 772 883

Pinksterkamp 2019

O Ja, mijn zoon/dochter _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

gaat mee op pinksterkamp!

O Nee, mijn zoon/dochter _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

gaat niet mee op pinkster.

Betaling pinksterkamp:

O Ik betaal het kampgeld (€50,-) per automatische incasso. Het kampgeld wordt rond 29 mei 2019
afgeschreven.

O Ik maak het kampgeld (€50,-) zelf vóór 29 mei 2019 over naar

NL16INGB0004226022 t.n.v. Stella Maris o.v.v. “Pinksterkamp Junioren” + naam jeugdlid.
Allergie informatie:

Dieet:

___________________________________

___________________________________

Door dit strookje in te leveren gaat u akkoord met de voorwaarden
(deze voorwaarden gelden alleen voor Pinksterkamp 2019):


wanneer er sprake is van medische noodzaak zal uw kind naar het ziekenhuis
gebracht mag worden voor eventuele opname/spoedeisende hulp bezoek.



U gaat akkoord tenzij anders vermeld hieronder*, met het feit dat er foto’s gemaakt
worden op het kamp en dat deze gedeeld worden op de website/sociale media van
scoutinggroep Stella Maris.

*toelichting mogelijkheid tot delen van foto’s op de website + facebook + Instagram, denk hierbij aan
groepsfoto’s maar ook foto’s van individuen:

______________________________________________________
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______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

