
 
 
Betreft herfstkamp Junioren 2020 

Beste ouders/verzorgers,  

 19 september 2020, Rotterdam  

Het nieuwe seizoen is weer begonnen en over een paar weken is het herfstvakantie! Het 
herfstkamp vindt dit jaar plaats van vrijdag 16 t/m maandag 19 oktober. De locatie volgt nog, 
maar het zal ongeveer een uurtje rijden zijn. 

Dit jaar doen we het halen en brengen wat anders wegens de corona. Het is de bedoeling 
dat u zelf uw kinderen weg brengt en ophaalt. Kunt u zelf niet rijden, vraag dan aan andere 
ouders of uw kind met hun mee kan rijden. Nog geen plekje gevonden? Laat het ons dan 
even weten, dan regelen wij een plekje.  

We verzamelen vrijdagavond 16 oktober om 19.00 op de locatie van het kamp, dan is 
het de bedoeling dat de Junioren al gegeten hebben, de Staf zorgt ’s avonds nog voor wat 
versnaperingen. Maandag middag 19 oktober moeten de Junioren om 14.00 uur 
opgehaald worden bij de kamplocatie. 

De kosten voor dit kamp bedragen €40,- per persoon. Wij verzoeken u onderstaand 
opgavestrookje samen met het kampgeld (contant) zo snel mogelijk, maar uiterlijk zaterdag 
10 oktober in te leveren bij De Staf. Wilt u ook het strookje inleveren als uw kind niet mee 
gaat.  

Tijdens het kamp zullen Job (06 12809719) en Joris (06 37004698) telefonisch bereikbaar 
zijn.  

Paklijst: 
 Matje + Slaapzak + Kussen  
 Pyjama  
 Bord mok en bestek  
 Regenkleding   
 Vuilniszak  
 Theedoek  
 Handdoek  
 Toiletspullen  
 Ondergoed  

 Reservekleding  
 Evt. boek, spelletjes  
 Identiteitsbewijs (evt. kopie)  
 Sloffies  
 Bidon of waterfles  
 Medicijnen, indien nodig (inleveren 

bij de staf)  
 Zakgeld (€5) 

GEEN mobiele telefoon, iPod, iPad, PSP, VR headset, Nintendo DS, mp3/4speler, Xbox, 
harde schijven, drones, bitcoin farm installatie, kaasschaven etc. 

 

We hopen dat iedereen er nu al zin in heeft, wij in ieder geval wel                                       

Groetjes, de staf 

  



 

 

Mijn zoon/dochter ________________________________________________ gaat 

O Natuurlijk mee op herfstkamp! Ik betaal het kampgeld à €40,- contant bij de Staf. 

O Natuurlijk mee op herfstkamp! Ik betaal het kampgeld á €40,- per automatische 
incasso. Het kampgeld wordt rond 10 oktober 2020 afgeschreven. 

O Helaas niet mee op herfstkamp, omdat  

_____________________________________________ 

Belangrijke info over mijn kind (bv. medicijnen, allergieën) 

_________________________________________________________________________ 

Wanneer er sprake is van medische noodzaak zal uw kind naar het ziekenhuis gebracht 
worden voor eventuele opname/spoedeisende hulp. Indien wij u niet kunnen bereiken, geeft 
u bij deze toestemming dat verantwoordelijk staf een beslissing mag nemen aan de hand 
van dokters advies. 

Handtekening ouder: 

 
WhatsApp 
Er zijn twee WhatsApp groepen een voor de ouders en een voor alleen de junioren. Zit u of 
uw kind hier nog niet in. Dan kunt u hier het nummer achterlaten.  

Ouder (naam +nummer): _____________________________________________________ 

Junioor (nummer): __________________________________________________________ 
 
 

 


