Kamp 2019
Uitnodiging
Hallo leden van de Leleaart (en ouders),
Het is dit jaar weer hoog tijd voor een Leleaart-kamp! Het thema is al bedacht, maar deze
houden we nog even geheim. Houd komende nieuwsbrieven, het prikbord, Instagram en
Facebook in de gaten, want we zullen jullie steeds meer aanwijzingen geven over het
thema. Misschien ontdek jij in deze brief al wel een aanwijzing!
Belangrijke informatie:
• Het kamp zal plaatsvinden op 7, 8 en 9 juni 2019 (Pinksterweekend) in een
groepsaccommodatie in Vorstenbosch.
• Alle leden geboren in 2011 of eerder zijn van harte welkom om met ons mee te
gaan op kamp.
• De kosten van dit kamp zullen 65 euro per persoon bedragen.
• De kinderen worden zelf door de ouders naar de accommodatie gebracht en daar
op zondag ook weer opgehaald.
• Wij houden er rekening mee dat vrijdag 7 juni de laatste dag is van de
avondvierdaagse in Wijchen.
Inschrijfprocedure:
- Als je met ons mee wilt op kamp, vul dan het inschrijfformulier helemaal in en lever dit zo
snel mogelijk, maar uiterlijk 31 maart, in bij je eigen leiding. Je kan er ook voor kiezen
om online in te schrijven, zie hiervoor de eerder ontvangen mail. Geen mail gehad maar
wel online inschrijven? Mail dan even naar jeugdraad.leleaart@gmail.com.
- Maak daarnaast 65 euro over op IBAN-nummer: NL45 INGB 0003 0632 46 t.n.v. de
Leleaart o.v.v. ‘Kamp 2019’ en de voornaam en achternaam van het kind! Doe ook dit
uiterlijk 31 maart. (Let op: dit is een ander IBAN-nummer dan voorheen)
Er zijn ook dit jaar maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor het kamp, dus
wees er snel bij! We kijken naar de datum van de betaling om te bepalen of je
op tijd bent ingeschreven. Als het inschrijfformulier en het geld op tijd binnen zijn, sta je
officieel ingeschreven voor het kamp. Je ontvangt daarna een bevestigende brief met
daarin meer informatie over de begin- en eindtijd van het kamp en een lijst met spullen die
je niet moet vergeten. En natuurlijk staat er ook weer een aanwijzing over het thema in.
Middels deze brief willen we ook meteen een oproep doen aan alle ouders, want we
kunnen nog wel wat hulp gebruiken op het kamp zelf. Mocht u ons een dagje willen
helpen op kamp, vul dit dan op het inschrijfformulier in.
Mocht je na het lezen van deze brief nog vragen hebben, dan kun je mailen naar
jeugdraad.leleaart@gmail.com of je vraag stellen aan een van de ondergetekenden.
Wij hebben er in ieder geval al heel veel zin in!
Groetjes,
De kamporganisatie
Eva, Femke, Iris, Jet, Laila, Luna, Maarten, Marieke, Pleun Sarah, Silke en Yuelin

Inschrijfformulier kamp Leleaart 7, 8 en 9 juni 2019
Voor- + achternaam kind:
Geboortedatum:
Het kind zit onder turnen/acrogym/recreatiegym (doorstrepen wat niet van toepassing is)
De groep van het kind:
Leiding van deze groep:
E-mailadres (van ouders):

Bijzonderheden:
(Voeding, allergiën,
heimwee e.d.)
Medicatie:
(Hoe vaak innemen, kan
het kind het zelfstandig etc.)
In geval van nood contact opnemen met:
Naam ouder/verzorger 1:
Tel ouder/verzorger 1:
Naam ouder/verzorger 2:
Tel ouder/verzorger 2:
Ik maak na het inleveren van dit inschrijfformulier ook 65 euro over op IBAN-nummer:
NL45 INGB 0003 0632 46 t.n.v. de Leleaart (uiterlijk 31 maart!), o.v.v. ‘Kamp 2019’ en de
voor- en achternaam van het kind..
Extra hulp op kamp:
o

Nee, ik wil als ouder niet helpen met de organisatie of de voorbereidingen van het
kamp.

o

Ja, ik help als creatieve ouder graag mee met voorbereidingen voor het kamp
(bijv. maken van kleren of versieringen, etc.)

o

Ja, ik help als ouder graag mee bij een van de activiteiten op het kamp en ik kan
op de volgende dagen:
o
o

Zaterdag 8 juni
Zondag 9 juni

Mocht uw hulp nodig zijn, dan wordt er via de mail contact met u opgenomen.
E-mailadres:

