Betreft: Zomerkamp 2021

15-6-2021

Beste ouders/verzorgers,
De zomerse temperaturen zijn inmiddels aangebroken en het zomerkamp komt ook al dichterbij. We
gaan dit jaar met het zomerkamp naar het eiland de Schelp, gelegen in het Gooimeer. Ook de
Stelmar II gaat mee op kamp! Vanuit hier kunnen we toffe dagtochten maken naar Naarden, Almere,
Huizen, Muiden en bijvoorbeeld Pampus. Dus het eiland ligt op de perfecte positie om vanuit hier
veel te kunnen bezoeken. Verder zullen we op de terugweg het Braassemermeer nog aandoen.
Vertrek en aankomst
Het zomerkamp vindt dit jaar plaats van vrijdag 16 Juli tot en met zaterdag 31 Juli.
De junioren worden, met een volle maag, op vrijdag 16 Juli om 20:30 bij de Stelmar II verwacht in de
Leuvehaven (Boompjes 680). We vertrekken dan de volgende ochtend heel vroeg richting de Schelp.
Op zaterdag 31 Juli kunnen de Junioren opgehaald worden rond 17:00 bij het clubgebouw van Stella
Maris. Deze tijd is echter zeer variabel i.v.m. stroming, sluizen, bruggen etc. Mocht de aankomsttijd
heel erg verschillen van 17.00 uur dan houden we u via WhatsApp op de hoogte.
Coronamaatregelen
Tijdens het kamp zullen we de corona regels van samenopkamp.nl aanhouden. We zullen zoveel
mogelijk onze eigen bubbel vormen tijdens het kamp, wel zullen we verschillende plaatsen bezoeken.
Check voordat uw kind op kamp gaat of hij/zij voldoet aan de gezondheidscheck. Deze is te vinden
aan het einde van de brief.
Zakgeld
We adviseren niet te veel zakgeld mee te geven. Voor de Junioren stellen wij € 25,- als een
maximum. Het zakgeld kan zoals ieder jaar, op de kampbank worden gezet zodat het niet kwijt kan
raken. Wij raden iedereen aan dit te doen. Wilt u het geld in een portemonnee meegeven?
Kosten
De kosten bedragen €220. De kosten zullen de week voor het zomerkamp worden geïncasseerd.
Maakt u het bedrag zelf over, graag dit voor 11 juli op de rekening NL16 INGB 0004 2260 22 t.n.v.
Stella Maris o.v.v. “Zomerkamp Junioren + naam jeugdlid”.
Bereikbaarheid
Tijdens het kamp zijn we tussen 10:00 en 22:00 bereikbaar op de volgende nummers: Job (0612809719), Joris (06-37004698), Hidde (06-48456313), Luke (06-14878723). Ook zullen we via
WhatsApp en Facebook berichten en foto’s sturen om u op de hoogte te houden.
(https://www.facebook.com/StellaMarisRotterdam)

Paklijst
o Slaapzak
o 2 Theedoeken (die niet terug hoeven)
o Matje
o Extra schoenen (evt. waterschoenen,
o Kussen
badslippers)
o Toiletspullen (Zonnebrand, Antimug)
o Goed regenpak
o Handdoeken (Zwem en Douche)
o Zwemkleding
o Medicijnen, indien nodig
o Bord mok en bestek!
o Ondergoed
o Reservekleding
o Evt. boek, spelletjes
o Zaklamp
o Mondkapjes
o Subtiel klein radiootje
o Bidon/ waterfles
o Rugzak/tas
o Petje tegen de zon
o Identiteitsbewijs (evt. kopie)
o 2 lege vuilniszakken (om spullen waterdicht te verpakken)
GEEN mobiele telefoon, iPod, iPad, PSP, VR headset, Nintendo DS, mp3/4speler, Xbox, harde
schijven, drones, bitcoin farm installatie, kaasschaven, het communistisch manifesto, nietmachines,
foto’s van staf, etc.
Ouderavond
Op donderdag 1 Juli om 20:00 zal er een ouderavond plaatsvinden via Zoom. De link voor de Zoom
meeting zullen we van tevoren via WhatsApp doorsturen. Hierin zullen we het zomerkamp en nog
een aantal andere zaken bespreken. Geef op het strookje even aan of u aanwezig bent.

We hebben er heel veel zin in!!
Groetjes,
De Junioren staf

Zomerkamp 2021
O

Ja, mijn zoon/dochter _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ gaat mee op zomerkamp!

O

Nee, mijn zoon/dochter _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ gaat niet mee op zomerkamp.

Betaling zomerkamp:
O

Ik betaal het kampgeld (€220,-) per automatische incasso. Het kampgeld wordt rond 13 Juli
2021 afgeschreven.

O

Ik maak het kampgeld (€220,-) zelf vóór 11 Juli 2021 over naar
NL16INGB0004226022 t.n.v. Stella Maris o.v.v. “Zomerkamp Junioren” + naam jeugdlid.

Ouderavond
O

Ik ben aanwezig bij de ouderavond op donderdag 1 Juli.

Allergie informatie:

___________________________________

Dieet:

___________________________________

Door dit strookje in te leveren gaat u akkoord met de voorwaarden
(deze voorwaarden gelden alleen voor Zomerkamp 2021):
•

Wanneer er sprake is van medische noodzaak zal uw kind naar het ziekenhuis gebracht
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:

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

Check:
Stel uw klant de volgende vragen:

Hoesten

Verkoudheidsklachten

Verhoging of
koorts

Benauwdheid

Reuk- en/of smaakverlies

Heb je op dit moment een huisgenoot
met milde klachten en koorts en/of
benauwdheid?
Heb je het nieuwe coronavirus gehad
en is dit de afgelopen 7 dagen
vastgesteld (met een test)?*
Ben je in quarantaine omdat je:
- een huisgenoot of nauw contact bent van
iemand bij wie het nieuwe coronavirus is
vastgesteld?
- bent (terug)gekomen uit een
COVID-19-risicogebied?**
- bent gewaarschuwd door de
Coronamelder-app?

Indien een van de vragen met ja beantwoord wordt,
maak dan geen afspraak of annuleer de afspraak

Feb 2021 Meer informatie: rivm.nl/covid19 *Volg het advies op van de GGD **Meer info: www.wijsopreis.nl

Had je een of meerdere van deze klachten in de afgelopen 24 uur ?

