De Open Hof

Beatrixkerk

Hallo jongens en meisjes,
De leiding van de jeugdclubs van de Open Hof en de Beatrixkerk organiseert van vrijdag 8 juni tot en met
zondag 10 juni 2018 een jeugdkamp voor alle kinderen uit groep 3 tot en met 8 van de basisschool. Dus voor
alle kinderen!
We gaan naar de kamplocatie ‘Belmont’ (Goorsteeg 66 - 6718 TB Ede). Hier staan een aantal (slaap)tenten
voor ons klaar. En er is veel ruimte voor allerlei leuke activiteiten.
Het thema van het kamp is LEF!? Wat we allemaal hiermee gaan doen is nog een verrassing. Eén ding willen
we wel verklappen: zaterdagavond is het tijd voor de BONTE AVOND. Daar
heb je LEF voor nodig! Of toch niet? Je kunt bijvoorbeeld gaan playbacken,
goochelen of een liedje op je gitaar spelen. Bij goed weer zullen we ook
weer het kampvuur aansteken.
De kinderen van groep 5,6,7 en 8 vertrekken op de fiets om 18.30 uur bij de Open Hof of de Beatrixkerk
vandaan. Jullie bagage wordt vanaf de kerk naar Belmont gebracht. De kinderen van groep 3 en 4 worden op
zaterdagochtend 9 juni tussen 9.00 en 9.30 uur op de locatie verwacht.
In verband met de planning willen we graag weten of je meegaat. Laat daarom zo snel mogelijk je ouders
bijgaand formulier helemaal invullen. Lever dit formulier samen met het kampgeld à € 20,- als je
zaterdagochtend komt of € 25,- als je vrijdagavond al mee fietst, uiterlijk zondag 22 april in bij de
clubleiding of de kindernevendienst! Kampgeld kan ook worden overgemaakt. Zie opgaveformulier.
Omdat je nog niet alle kinderen zult kennen en we alvast een beetje in de stemming willen komen, gaan we
op vrijdag 1 juni van 18.30 uur tot en met 19.30 uur alvast kennismaken met elkaar. We doen dat in de
gymzaal aan de Wulplaan (Wulplaan 9a - 6713 BT Ede). Neem je je gymschoenen mee?
We hopen dat jullie allemaal meegaan om er dit jaar weer een spetterend kamp van te maken!
Namens de jeugdclubs,
De Open Hof

De Beatrixkerk

Elja van Koesveld (06-40292017)

Erwin van der Vlies (06-51413142)

Annet Nagelhout (06-28204021)

Daniëlle Anzion (06-39842594)

Heb je nog vragen? Stuur een mail naar: kampbeatrixopenhof@gmail.com

Mijn naam is: _________________________________________________________
Mijn adres is: _________________________________________________________
Het mailadres van mijn ouders is: __________________________________________
Het telefoonnummer van mijn ouders is: __________________________
Het telefoonnummer (tijdens kamp) in geval van nood: ___________________________
Ik ben ____ jaar oud en ik zit in groep ____ van de basisschool.
Ik zit op de club / kindernevendienst* van de Open Hof / Beatrixkerk*
Betaling 0 contant

0 per bank, naam rekeninghouder:_____________________

Ziektekostenverzekering: _________________________________________________
Polisnummer: __________________________________________________________
Ik gebruik wel / geen* medicijnen. Zo ja, welke:_________________________________
Ik ben wel / niet* allergisch. Zo ja voor: ______________________________________
Ik heb wel / geen* speciaal dieet. Zo ja, mijn dieet wensen zijn ______________________
_____________________________________________________________________
Verdere bijzonderheden: __________________________________________________
Handtekening ouder:

Naam ouder:

____________________

___________________________

* Omcirkel wat van toepassing is.
Dit inschrijfformulier (samen met het kampgeld á € 25) graag uiterlijk zondag 22 april inleveren bij de
leiding van de jeugdclubs of bij de kindernevendienst. Het kampgeld kan ook worden overgemaakt op het
bankrekeningnummer van Elja van Koesveld NL24RABO0305589296.
Gedurende het kamp hebben we nog wel wat helpende handen nodig. Vind je het leuk om tijdens het kamp er
bij te zijn, dan kun je dat hier aangeven:
Ik, ………………………………………………………………………..…………..(naam) wil graag helpen op aangevinkte momenten,
0 het hele kamp van vrijdag tot en met zondag

0 incl blijven slapen

0 excl blijven slapen

0 een dag of dagen, nl………………………………………………………………………………………………………….……………….
0 een dagdeel of dagdelen, nl ………………………………………………………………………………………………..…………..
0 nachtspel op vrijdagavond/nacht
0 kan helpen opbouwen op vrijdagmiddag
We hopen op jullie hulp zodat we er weer een geweldig kamp van kunnen maken met de kids.

