UITNODIGING KINDERKAMP “Bethel” Hoogeveen 2 018
Geachte ouders en kampgangers,
Hierbij ontvangt u/jij de uitnodiging voor het kampweekend van 25 t/m 27 mei 2018.
Het kinderkamp is voor alle kinderen van groep 3 t/m groep 8. Vriendjes en vriendinnetjes mogen ook mee, iedereen is welkom.
We gaan je verhalen uit de bijbel vertellen en natuurlijk veel zingen en we gaan uiteraard ook weer sporten en nog veel meer
leuke dingen. Het wordt echt een supergaaf weekend, dit wil je niet missen.
KOSTEN:

De kosten voor het weekend zijn € 35,- per kind. U kunt het bedrag vrijdag 25 mei bij aankomst betalen.
Kinderen die niet overnachten, maar bijv. wel de hele zaterdag aanwezig zijn, betalen een vergoeding van
€ 9,-- p.p. Mocht het financieel niet uitkomen, laat het ons weten, want alle kinderen mogen mee.

AANKOMST:

Vrijdag 25 mei 19.00 uur aankomst bij groepsaccommodatie ‘’Alinghoek’’ in Drouwen.
Vertrek ouders 19.30 uur. Start programma 19.45 uur.

OPHALEN:

Zondag 27 mei om 14.30 uur kunnen de ouders de kinderen weer ophalen.

KAMPADRES:

Groepsaccommodatie “Alinghoek ”

Alinghoek 16a 9533PE Drouwen 0599-565125
www.alinghoek.com

In dringende gevallen kunt u bellen:
0529-453084 (EMSLAND);
06-54902854 (Helma Thalen)
WAT MOETEN DE KINDEREN MEENEMEN:
-Warme kleding (voor de late uurtjes)
- (Warme) nachtkleding
-Handdoeken en washandjes & theedoek
- Ondergoed
-Dekbedhoes, kussensloop, hoeslaken (verplicht huur 8€) -Regenkleding
-Toiletgerei (zeep, tandpasta, tandenborstel e.d.)
-Oude kleding, wat dus echt vies mag worden
-Laarzen of oude schoenen
-Knuffel voor in bed
-Verkleedkleren voor de Bonte avond
-Absoluut niet meer dan 2 zakken snoep of chips!!!!
-Oud overhemd/schilderschort
- digitale foto van uw kind meesturen bij aanmelding van uw kind.
-Bijbel (naam inschrijven)
Graag overal de naam van uw kind opzetten/labelen.
-En heel belangrijk een goed humeur.
WAT MOGEN DE KINDEREN NIET MEENEMEN:
-Computerspelletjes
-Mobiele telefoon
Gebruik medicijnen/allergie of speciaal dieet, dan dit graag doorgeven.
Wil je met ons mee? Geef je dan snel op via mailadres: moniekmd@gmail.com
en geef onderstaande gegevens door: + DIGITALE FOTO van uw kind
Naam:

Adres

PC

Woon
plaats:

Tel:

Geb.
datum:

Noodtel.:

Groep:

Medicijnen,
allergie/spec.dieet

Email
-adres

Met vriendelijke groet,
Leiding kinderkamp,
Baptistengemeente Bethel Hoogeveen

