Betreft zomerkamp Dolfijnen 2021
Rotterdam, 25-06-2021
Beste ouders/verzorgers,
De zomerse temperaturen zijn inmiddels aangebroken en het zomerkamp komt ook al
dichterbij. We gaan dit jaar met het zomerkamp naar Middelburg! We logeren daar in het
kamphuis van Scouting Kazan de Wolfgroep. Het scoutingkamp vindt gewoon plaats op de al
eerder vermelde data van zaterdag 17 tot zaterdag 24 juli 2021.
Laatste opkomst seizoen?
Op 3 juli zal de laatste opkomst van dit scoutingjaar plaatsvinden. Na het zomerkamp zijn er
gedurende de zomervakantie geen opkomsten meer. De opkomsten beginnen begin
september weer, meer informatie volgt.
Vertrek en aankomst zomerkamp:
We verzamelen op zaterdag 17 juli om 12:30 op Stella Maris, daar zullen we de
auto-indeling bekend maken, de auto’s inladen en vertrekken richting Middelburg. We zullen
dan ongeveer om 15.00 uur arriveren op locatie.
Op zaterdag 24 juli vertrekken we om 11:30 uur vanuit Middelburg en zullen we rond 13:00
uur terug zijn op Stella Maris.
Om vervoer van en naar het kamp mogelijk te maken doen we een beroep op de ouders/
verzorgers om te helpen rijden. Dit wordt enorm gewaardeerd en kunt u in het strookje op
de laatste pagina aangeven, wanneer we een idee hebben van de beschikbare vervoer
plaatsen maken wij een auto indeling voor de heen en terugreis en communiceren we extra
info naar de bestuurders.
Locatie gegevens:
We logeren bij Scouting Kazan de Wolfgroep gelegen op een mooie locatie bij Middelburg,
heel dicht bij het gebouw liggen een speeltuin, Kinderboerderij en zwembad! Het adres is:
Meiveldpad 9, 4336 XW Middelburg, zeeland.
Corona maatregelen
Tijdens het kamp zullen we de coronaregels van samenopkamp.nl aanhouden. We zullen
zoveel mogelijk onze eigen bubbel vormen tijdens het kamp. Check voordat uw kind op kamp
gaat of hij/zij voldoet aan de gezondheidscheck. Deze is te vinden aan het einde van de brief,
hier kunt u ook een “samen op kamp” factsheet vinden over de nieuwe “spelregels” op
kamp.

Zakgeld
De Dolfijnen mogen max € 5.- aan zakgeld meenemen. Dit geld kunnen ze gebruiken om zelf
bijvoorbeeld een ijsje of souvenir te kopen als we naar een stadje gaan.
Wij zullen een kampbank bijhouden, om te voorkomen dat het geld kwijtraakt.
Het zakgeld in een envelopje met naam overhandigen aan staf voor vertrek.

Kosten
De kosten voor het zomerkamp bedragen €130,-. De kosten zullen de week voor het
zomerkamp worden geïncasseerd. Maakt u het bedrag liever zelf over? Graag dit voor 10
juli op de rekening NL16 INGB 0004 2260 22 t.n.v. Stella Maris o.v.v. “Zomerkamp
Dolfijnen” + naam jeugdlid.
Bereikbaarheid
Tijdens het kamp zijn we bij tussen 10:00 en 22:00 telefonisch bereikbaar. U kunt ons
dan gewoon bereiken via onze mobiele nummers. Bij voorkeur contact opnemen met
Kieke of Maarten. In nood kunt u ons uiteraard op deze manier 24/7 bereiken.
1. Kieke Hoiting, +31 6 82046875
(Oudercontact)
2. Maarten Ruoff, +31 6 39093454
(Teamleider)
We zullen ook via de ouder mededelingen-WhatsApp groep, foto’s en berichten delen
om u op de hoogte te houden. Nog geen lid van de WhatsApp groep? Vraag een van
de stafjes om toegang of stuur een mailtje naar Dolfijnen@stelmar2.nl
Diëten/vegetarisch/medicijnen:
Wilt u ons via het bijgevoegde opgavenformulier inlichten over eventueel
medicijngebruik en andere bijzonderheden (diëten, vegetarisch, etc.), die van belang
voor ons en het kind kan zijn? Wij verzoeken u evt. medicijnen altijd in de originele
verpakking en met bijsluiter mee te geven.

We hopen dat iedereen mee gaat en net zoveel zin hebben in het zomerkamp als wij!
Met vriendelijke groet,
De Staf.

Paklijst:
Matje (geen luchtbed)
Kussen
Bord
Mok
Bestek
Hoofdeksel tegen de zon, zonnebril
Goed regenpak
Medicijnen (+bijsluiter) indien nodig
Onderbroeken
Lange/ korte broeken
Pyjama
Zwemkleding
Spelletje
Iets te lezen, Donald Duck o.i.d.

Overtrek
Slaapzak
Dichte schoenen
Slippers
Extra paar schoenen, waterschoenen
Jas
Zaklamp
Toiletspullen (zonnebrand!)
Genoeg sokken & ondergoed
Warme trui
T-shirts
Handdoek 2 x (zwem en douche)
Oude theedoek die niet terug hoeft 1x
Vuile was zak 1 x (voor vuile kleding)

Waterfles/ bidon

Identiteitsbewijs & zorgpas (evt. kopie)

Niet meenemen:
Mobiele telefoon, DS, mp3/4 spelers, iPad e.d.

Zorg dat je ook niet veel te veel meeneemt, alles moet in de auto’s passen.

Zomerkamp strookje
Mijn zoon/dochter ____________________________________ gaat
O Natuurlijk mee op Zomerkamp!
O Helaas niet mee op Zomerkamp, omdat:

Ik / wij, de ouder(s)/verzorgers van ……………
0
0
0

kunnen rijden zaterdag 17-07-2021 van Rotterdam naar Middelburg
kunnen rijden op zaterdag 24-07-2021 van Middelburg naar Rotterdam
kunnen helaas niet rijden

Ik / wij hebben ……….plekken beschikbaar (exclusief bestuurder)
Allergieën

O Mijn zoon of dochter heeft allergieën, medicatie of andere medische bijzonderheden
namelijk:

________________________________________________________________

0 Mijn zoon of dochter volgt een Dieet of overige te vermelden bijzonderheden m.b.t.
voeding:

__________________________________________________________________

Betaling Zomerkamp:
O Ik betaal het kampgeld á €130,- per automatische incasso.
Het kampgeld wordt rond 10 juli 2020 afgeschreven.
Bankrekeningnummer................................................................
Naam/adres rekeninghouder ................................................................

O Ik maak het kampgeld á €130,- zelf vóór 10 juli 2021 over naar

NL16INGB0004226022 t.n.v. Stella Maris o.v.v. “zomerkamp dolfijnen + naam jeugdlid”.

Door dit strookje te ondertekenen 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. Indien wij u niet kunnen
bereiken, geeft u bij deze toestemming dat verantwoordelijk staf een beslissing mag
nemen aan de hand van doktersadvies.
• U gaat akkoord tenzij anders vermeld hieronder*, met het feit dat er foto’s gemaakt
worden op het kamp en dat deze gedeeld kunnen worden in de ouder
mededelingen-WhatsApp groep.
*toelichting mogelijkheid tot delen van foto’s in de WhatsApp groep:
____________________________________________________
__ _________________________________________________
_____ ______________________________________________
________ ___________________________________________

Handtekening ouder:

Datum:

___________________

___________________

Bijlage
Vragen gezondheidscheck
1. Had u de afgelopen 24 uur last van 1 van de volgende klachten?
●
●
●
●
●

U bent verkouden (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn).
U hoest. (meer dan normaal)
U bent benauwd of kortademig.
U heeft verhoging of koorts.
U ruikt en/of proeft plotseling niets meer, maar uw neus is niet
verstopt.

2. Heeft u corona?
● Is dit vastgesteld met een coronatest? Dan hoort u van de GGD
wanneer u weer naar buiten kunt.
3. Heeft uw huisgenoot milde coronaklachten én koorts?
4. Heeft uw huisgenoot milde coronaklachten én benauwdheidsklachten?
5. Heeft u een huisgenoot met corona?
● En had u de afgelopen 10 dagen nauw contact met uw huisgenoot?
6. Bent u in quarantaine omdat u:
● nauw contact had met iemand die corona heeft of had?
● in corona risicogebied was?

Geen afspraak bij ‘ja’
Bij 1 keer ‘ja’ op de bovenstaand vragen mag u/ het kind helaas niet mee
op kamp. Neem voor meer informatie contact op met de Staf.

