Beste kabouters en ouders
Binnenkort vertrekken we op kamp! Wij hebben er alvast super veel zin in. Hier volgt wat meer informatie.
Het kabouterkamp gaat door van woensdag 1 juli tot en met vrijdag 10 juli te Sint-Niklaas (Opgelet: nieuwe
locatie!). De kampprijs bedraagt net zoals vorig jaar 110 euro. Jullie kunnen dit bedrag storten op het
rekeningnummer: BE70 9733 7421 5425 op naam van Laura Adriaenssens (met vermelding: de naam van uw
kabouter!). Gelieve dit te betalen voor 25 juni.
Ook zouden we willen vragen het google form (https://forms.gle/TMwxeX3vjQ4RsU2L8) in te vullen voor 25
juni.
Wij vertrekken woensdag 1 juli. Om alles veilig en met minimaal contact te laten verlopen, spreken we dit
jaar niet eerst op ons eigen scoutsterrein af, maar worden de kinderen ineens naar het kampterrein
gebracht. Dit zal in shiften verlopen. De planning en meer informatie over hoe dit precies in zijn werk zal
gaan, krijgen jullie later nog. Bij aankomst verwachten we dat de leden in uniform. Afhankelijk van het uur
dat jullie kind wordt verwacht, geef je ook een lunchpakket mee.
Op vrijdag 10 juli mogen jullie de kabouters terug komen ophalen op het kampterrein. Dit zal eveneens in
shiften gebeuren. Ook hiervan krijgen jullie nog een planning.
Het adres (brieven, kaartjes, postpakketjes, … kunnen hier naar gestuurd worden):
Kampeer- en Speelplein Puytvoet vzw
Kabouters Bunt – Tarsicius lokaal
Naam kabouter
Puitvoetstraat 91A
9100 Sint-Niklaas
! Locatie is gewijzigd. We gaan dus niet meer naar Nederland. Hierdoor moeten er ook geen leden meer in
tenten slapen.
Als jullie nog vragen hebben, mogen jullie altijd een mail sturen naar kabouters.scoutsbunt@gmail.com.
Jullie mogen ons ook altijd telefonisch contacteren. (Onze telefoonnummers staan ook in de Whatsapp
groep.)
Celine Van Vlasselaer (Axis): +32 4 98 92 18 52
Lotte De Rechter (Springbok): +32 4 94 61 24 59
Luna Vercruysse (Slingeraap): +32 4 91 36 62 91
Chelsey Vermeeren (Kongoni): +32 4 71 65 53 38
Laura Adriaenssens (Arakanga): +32 4 70 28 26 77
Als laatste willen we u er nog eens aan herinneren de volgende dingen zeker bij te hebben bij vertrek en
af te geven aan ons: kids-ID, medische fiche en de corona bijlage. Als u deze niet bij heeft, kan uw dochter
niet mee op kamp.
Lieve groetjes
De kabouterleiding

Wat nemen jullie allemaal mee op kamp?
BIJ VERTREK:
- Kids-ID
- Medische fiche (deze mag ook op voorhand doorgestuurd worden, graag voor 29 juni)
- Medicatie (indien nodig)
- Coronabijlage
! Opgelet: Indien je kind medicatie neemt , steek er een stappenplan bij van hoe ze het moeten innemen. Zo
zijn we als leiding zeker dat de medicatie op de juiste manier wordt gebruikt. We willen dit jaar zoveel
mogelijk contact vermijden bij de opstart. Hoe minder er mondeling nog uitleg gegeven moet worden, hoe
beter. Verder vragen we om de medicatie in een zakje te steken en zowel op het zakje als op de medicatie
duidelijk de naam van de kabouter te vermelden.
KLEDIJ:
- Speelkledij die vuil mag worden
- T-Shirts (lange mouwen, korte mouwen, …)
- Shorts, rokjes, …
- Lange broeken
- Warme truien
- Regenjas
- Ondergoed
- Kousen
- Kledij voor vetzakkendag (kledij die nadien weg mag)
- Uniform (aan bij vertrek: das, rok/short, trui, …)
- Badpak, bikini, …
- Hoedje/petje
- Witte T-shirt (ééntje die nog past, we gaan hier een activiteit mee doen)
SCHOENEN:
- Sportschoenen of gemakkelijke schoenen
- Sandalen of slippers
- Stapschoenen
SLAAPGERIEF:
- Pyjama
- Luchtmatras
- Slaapzak
- Kussen, dekentje, knuffel, …
- Zaklamp
TOILETGERIEF:
- Zonnecrème , aftersun, muggenmelk
- Tandenborstel en tandpasta
- Washandje, (voldoende) badhanddoeken
- Haarrekkers en een borstel (!!)

ALLERLEI:
- Verkleedkleren: Chique (Laat je maar volledig gaan!)
- Bord, bestek, beker
- Drinkbus
- Brooddoos
- Rugzakje
- Medicatie! (afgeven aan de leiding)
- Schrijfgerei, papier, enveloppen met adressen en postzegels al op
- Kleurboeken, leesboeken, kleine gezelschapsspelletjes, … voor tijdens rustige momenten.
- Een rol wc-papier
- Een pot zoet (choco, confituur, speculaaspasta, …)
EXTRA MEE TE NEMEN (CORONA-materiaal):
-

Doos zakdoeken
2 keukenrollen
5 keukenhanddoeken
Extra badhanddoek
Wasbadje
1 tube handgel
2 mondmaskers (apart verpakt!)

WAT NEMEN WE NIET MEE:
- Graag geen snoep meegeven, tenzij het voor te delen is. Een regel bij ons op kamp is dat al het snoep
gedeeld wordt.
- GSM, horloge en andere waardevolle spullen
!!! Gelieve overal een naam of een symbool op te zetten zodat alles steeds terug bij de juiste kabouter
geraakt !!!
Meer informatie over de coronamaatregelen vind je via volgende link:
https://drive.google.com/drive/folders/1sgY-evT1gSQixcw27jEjlOgVNhVklV14?usp=sharing. De groepsleiding heeft

alle informatie gebundeld zodat jullie zeker niets zullen vergeten.

