
                                                                                                         

 

Hallo, Body Action Goes vakantiedanskamp *Dag* deelnemer. 

 

We hopen  dat jullie allemaal volop genieten van de vrije weken. 

De laatste week van de vakantie komen jullie naar onze Dans vakantie. 

Wij zijn er klaar voor, nu jullie nog! 

Want je moet natuurlijk wel enkele dingen meenemen. 

17 - 18 - 19 - 20 augustus 2020 worden jullie om 10.20u verwacht: 

Hoofd ingang “Omnium Goes”. 

Einde dagactiviteit  17 - 19 - 20  Augustus  16.30u 

Einde dagactiviteit 18 Augustus 21.00u.  

 

 

Meenemen naar kamp: dit jaar geen fiets. 

- Alle dagen: Body Action Goes danskleding incl. roze Hoody, danssneakers. 

- Dinsdag 18  Augustus: zwemkleding en grote handdoek.  

- Dinsdag 18 Augustus:  deelnemers vanaf 10 jaar die in het bezit zijn van goede skeelers en 
hier goed mee overweg kunnen (dit houd in dat je een aantal km kan skeeleren) mogen hun 
skeelers en knie/ polsbescherming meenemen. 

- Geld voor als je wat wilt kopen bij het Omnium uit de automaat. 

- Kopie ID bewijs met telefoonnummer erop waar je ouders/ verzorgers deze week op  
bereikbaar zijn, (deze brief lever je de eerste dag in bij docent Nadine). 

- Let op! Kostbare spullen meenemen is voor je eigen verantwoording.       

- Een goed humeur !    

 

 

 



Ter informatie voor de ouders. 

Alle activiteiten zullen verzorgd worden in en om het Omnium. 

Workshops worden gehouden in de grote sporthallen. 

Hal 3 is omgetoverd in een recreatie zaal. 

Er is voldoende leiding aanwezig om voor de dansers te zorgen, ook zijn er meerdere 

EHBO- ers en BHV-ers aanwezig. 

- Alle maaltijden worden verzorgd door het horecateam van het Omnium. 

- i.v.m. met alle corona  regels zal er dit jaar geen eindpresentatie zijn, in plaats daarvan 
maken we een film van alle activiteiten en zal er regelmatig info en foto’s in de groepsapp 
geplaatst worden. 

We zijn dit kamp bereikbaar op nr. 06 - 124 50 111 (alleen voor dringende zaken)! 

- Voorzie alle kleding en schoenen van naam. 

 

 

Corona regels:  

Vanaf aankomst leerlingen 17 augustus zullen we iedere ochtend iedereen contactloos 
temperaturen. 

- Houd je aan de regels: Ben je verkouden, heb je keelpijn, koorts of heeft iemand in je 
omgeving deze klachten laat je testen en blijf thuis. 

- Omdat er nog steeds regels zijn betreffende contact met kinderen en volwassenen hebben 
we ervoor gekozen om dit kamp alleen te organiseren met onze docenten en de vaste crew. 

Al deze mensen zijn klachtenvrij en al minimaal drie weken terug van vakantie voor dat het 
kamp begint. 

Alles is tot in de puntjes uitgewerkt, dit om deze dansvakantie tot een zeer gezellige maar 
verantwoorde week te laten verlopen. 

Mochten er wijzigingen zijn zullen deze vermeld worden via onze site, onder kopje            

‘de nieuwste info’. En via de groepsapp. 

Staat u daar nog niet in maar wel uw kind kunnen we dit wijzigen. 

Stuur dan even uw 06 nummer en we zullen u toevoegen.                                              

We zetten 1 persoon per deelnemend lid in de groepsapp. 

 

 

www.bodyactiongoes.nl 


