Body Action Winterkamp 2019.

.

Het is bijna zover, het draaiboek is klaar. De bus en boodschappen besteld, en wij als leiding zijn klaar om er weer een super
gezellig kamp van te maken. We hopen dat ook jullie er veel zin in hebben.
Kamp 8-9-10 Februari

Bij vertrek allemaal Body Action Goes Kleding aandoen (voorzien van naam).
Body Action Trui, en broek of legging (indien in bezit) sportschoenen (geen dansschoenen)

Vertrek:

Omnium Goes tijd: Vrijdag 16.15 u aanwezig (uiterlijk 16.30u vertrekt de bus, we wachten niet).

Thuiskomst:

Omnium Goes tijd: Zondag 16.10 u, (ouders zorg dat u er staat). Dit om teleurstelling te voorkomen.

Het adres van de kamplocatie staat op onze website bij ‘info’, s.v.p. niet bellen naar de receptie.
Telefoonnummer waar wij alleen tijdens het kamp voor dringende vragen op bereikbaar zijn: 06 - 208 279 66

Meenemen: warme kleding – nachtkleding - slaapzak, kussen sloop - toiletartikelen en handdoek.
Ingepakt in (Body Action Goes) of andere kleine sporttas, slaapzak in stevige zak voorzien van naam, (neem niet te veel mee,
er is beperkte ruimte in de bus, dus geen koffers en trolleys) kussens zijn aanwezig.
Neem geen extra plaids of andere attributen mee, op deze locatie mag niets opgehangen worden (op last van de brandweer)
en is ook niet nodig i.v.m. slaapkamers met deur, en gordijnen voor de ramen.

Let op! Als extra meenemen: 3 ingepakte cadeautjes die samen €3,- kosten. (dit is voor een spel).
Bij dit kamphuis moet er voor de douches betaald worden, vrijdag kunnen jullie thuis douchen, zaterdag krijg je van ons een
munt om lekker te douchen en zondag kan je thuis weer douchen.
Wil je meer douchen geen enkel probleem neem dan zelf een 1 euromunt mee.
Dit kamphuis staat aan de rond van het dorp, er is dus ook gelegenheid om op zaterdag wat te gaan kopen samen met je
vrienden bij het snoepwinkeltje, of bij de AH en andere leuke winkeltjes (natuurlijk zal dit onder begeleiding zijn).
Neem dus niet te veel snoep en chips mee, dit neemt alleen maar ruimte in beslag in de bus.

*Als je het ID bewijs niet meeneemt, zorg dan voor een kopie, deze inleveren bij de bus bij Dianne.
Eventuele medicijnen kunnen ook bij de bus afgegeven worden aan Dianne, wel met een duidelijk schriftelijk inname advies.
Geef eventuele dieetvoorschriften/ vegetarische etc zo snel mogelijk door via de mail..
Tevens zijn er voldoende docenten en leiding aanwezig die voor uw kinderen zorgen, die ook in het bezit zijn van een geldig
EHBO diploma.
Bent u dit weekend niet op uw huistelefoon bereikbaar, vermeld dan u mobiele nummer op Kopie ID.
Let op! Het meenemen van dure artikelen zoals smartphones is geheel voor eigen risico!
Wij hebben er zin in!

www.bodyactiongoes.nl

