betreft herfstkamp Junioren 2017
Beste ouders/verzorgers,

Rotterdam, 22 september

Het nieuwe seizoen is weer begonnen en over een paar weken is het herfstvakantie! Het herfstkamp
vindt dit jaar plaats van vrijdag 13 t/m maandag 16 oktober. Dit jaar zullen we in Kijkduin verblijven
op het terrein van scouting Brigitta/Valentijn.
We verzamelen vrijdagavond 14 oktober om 18.00 bij Stella, dan is het de bedoeling dat de Junioren
al gegeten hebben, De Staf zorgt ’s avonds nog voor wat versnaperingen.
Maandag middag 16 oktober zijn we rond 15.00 uur weer terug bij Stella Maris waar de Junioren
weer opgehaald kunnen worden.
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 7 oktober in te leveren
bij De Staf. Wilt u ook het strookje inleveren als uw kind niet mee gaat.
Ook doen we een beroep op ouders om heen en/of terug te rijden. Zou u op het strookje aan kunnen
geven of u beschikbaar bent? De staf laat tijdig weten of u ingedeeld bent.
Paklijst:
Slaapzak + kussen + pyjama Bord, mok en bestek Regenpak
Handdoek
(warme) Kleding
Vuilniszak (voor vuile was) evt. zaklamp
leesboek of spelletje
Matje (geen luchtbed)
Geen: MP3, telefoons, walkman, radio etc.
Toiletspullen (oa tandenpasta/borstel, deo enz) Indien nodig, medicijnen
Ondergoed
Zwemkleding
Theedoek die niet terug hoeft
We hopen dat iedereen er nu al zin in heeft, wij in ieder geval wel,
Groet, De Staf
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mijn zoon/dochter ______________________________________________________ gaat
O Natuurlijk mee op herfstkamp! Ik betaal het kampgeld à €40,- contant bij de Staf.
O Helaas niet mee op herfstkamp, omdat _________________________________________
Ik ben beschikbaar om te rijden naar de kamplocatie op de:
O heenweg vrijdagavond 13 oktober Handtekening ouder:
O terugweg maandagmiddag 16 oktober
Ik heb ____ plaatsen (excl. bestuurder). ____________________________________ _____

