Datum:
Betreft:

01-03-2018
weekendkamp

Beste bevers, shanti’s, wolven en ouders,
Zaterdag 23 maart is ons jaarlijkse BeWe weekendkamp.
Dit jaar gaan we weer naar Alkmaar. Van zaterdag 23 maart 14:00u tot en met zondag 24 maart 14.00u.
Wij verwachten de kinderen bij: Scouting Sint Laurentius
Stalpaertstraat 31, Alkmaar.
Zondag zijn jullie als ouders om 14:00 u welkom om de sluiting van het kamp mee te maken.
Wat neem je mee op dit kamp:
- luchtbed of veldbedje van maximaal 80 cm breed i.v.m. de beperkte ruimte
- slaapzak en kussen
- zaklamp
- knuffel!
- pyjama
- iets te lezen voor in je bed
- set schone kleding
- voldoende kleding voor mooi weer (er is een zwemvijver in de buurt)
- voldoende kleding voor slecht weer, bijvoorbeeld ook regenkleding
- góede schoenen
- toilettas, tandenborstel, tandpasta, zeep, borstel, handdoek, washand
- goed humeur en mooi weer
- Snoep, alléén als het voor iedereen is. Inleveren bij de leiding.
En wat je verder nog nodig hebt als je een nachtje gaat logeren.
Devices en andere elektronica enz. mogen NIET worden meegenomen.
Eventuele medicijnen met gebruiksaanwijzing in de originele verpakking houden! Bij aanvang van het weekend
inleveren bij Malchi / Elise. Mocht uw kind een speciaal dieet volgen, dan graag contact opnemen met de
teamleidster van uw kind.
Graag horen we uiterlijk vrijdag 15 maart wie er mee gaat i.v.m. inkopen etc.
Aanmelden en afmelden bij de teamleidster van uw kind;
Bevers:
Judy/ Rebbel bevers@paulageerts.nl
Welpen jongens:
Elise/ Malchi welpenwolvenbende@paulageerts.nl
Shanti’s:
Debby/ Resse shantihorde@paulageerts.nl
Behalve de bekende gezichten van onze leiding teams zijn er op weekendkamp nog meer helpende handen.
Een aantal leden van onze Wilde Vaart (de speltak voor 16jr t/m 18jr) komen gezellig mee en kijken dan ook of
ze misschien bij ons leiding willen worden.
Vriendelijk groetend,
namens de weekendkamp commissie,
Judy van der Drift
André Schenk
Elise van der Leeuw
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