WAKE UP KINDERKAMP 2021
Hee jij daar,
Super leuk dat je met ons
mee gaat op kamp!
Nog maar even
en dan is het al zover..
In deze brief lees je wat we allemaal
gaan doen en welke dingen je mee
moet nemen. Samen gaan we er een
geweldig kamp van maken!
<< Dit jaar is het thema
FIKKIE STEKEN!
Wat voor leuks gaan we allemaal doen deze week?
Workshops, lekker eten, KIDZkerk in de grote tent,
zingen, sport&spel, fun, nieuwe vriendjes en vriendinnetjes
maken, meer van God leren, heel veel gezelligheid, snoep kopen
bij de snoepwinkel en nog veel meer…
Belangrijk! Wat je zeker mee moet nemen:
o Slaapzak/dekbed
o Bijbel
o Onderlaken
o Bestek+beker+bord
o Kussen+kussensloop o Je favoriete beleg
o Pyjama
o Theedoek
o Toiletspullen
o Handdoek
o Warme kleding
o Zwemkleding
o Regenkleding
o Plastic tas voor vuile was
o Sportschoenen

WAKE UP KINDERKAMP 2021
Wat handig of leuk is om mee te nemen:
o Geld voor de snoepwinkel
o (Bord)spelletjes
(max €5,-)
o Leesboek of tijdschrift
o Tafeltennisbadje+balletje
o Anti muggenspray
o Zaklamp
o Zonnebrandcreme
o Een kaart + postzegel om
naar huis te sturen incl.
adres
Het is helaas niet toegestaan om je mobiel, ipod of ipad mee te nemen.

START van het kamp
Zondagavond 1 augustus
gaan we van start in Putten!
We vinden het ontzettend
leuk dat jij erbij bent.

EINDE van het kamp
Zaterdagochtend 7 augustus
willen we deze topweek graag
afsluiten. Papa en mama
komen je dan weer ophalen.

Wij hebben er ontzettend veel zin in!
We hopen jij ook ☺
TOT SNEL!
Het Wake Up team

INFO VOOR OUDERS
We zijn ontzettend blij dat we dit jaar jullie kinderen (weer) mogen ontvangen
op kamp! We geloven dat het een geweldige week gaat worden. We doen ons
best om het voor alle kinderen en begeleiders zo veilig mogelijk te maken.
Hiervoor hebben we een aantal voorzorgsmaatregelen genomen waar we jullie
graag van op de hoogte brengen.
Maatregelen voor een veilig kamp
- Aan de start van het kamp doen we met iedereen een gezondheidscheck. Heeft een
kind corona-gerelateerde klachten dan mag hij/zij helaas niet mee op kamp.
- Op kamp vormen we samen een kampbubbel. We houden afstand tot mensen
buiten de bubbel.
- Mensen buiten de bubbel komen niet het kampterrein op en we gaan zelf niet van
het kampterrein af om de kampbubbel te beschermen.
- Om de kampbubbel te handhaven hebben we extra maatregelen rondom
aankomst en vertrek.
- Tijdens het kamp doen we zoveel mogelijk buiten.
- Slaapkamers en slaaptenten worden dagelijks geventileerd.
- Krijgt een kind corona-gerelateerde klachten tijdens het kamp dan moet hij/zij
helaas naar huis.
We willen u vragen om deze maatregelen met uw kind te bespreken.
Ons adres
Hoornsdam 6 | 3882 RM Putten
Website: www.dekleinevoordijk.nl
Erg belangrijk
Zorg ervoor dat uw kind zijn/haar
ID-kaart of paspoort meeneemt.
Als we onverwachts naar een dokter
of ziekenhuis moeten is dat namelijk
verplicht. Zorg ook dat u telefonisch
bereikbaar bent gedurende de
kampweek.

Wake Up Kampen Facebook
Wilt u tijdens de kampweek een
beetje op de hoogte blijven van
wat er allemaal op ons kamp
gebeurt? Like 'Wake Up Kampen'
dan op Facebook
(www.facebook.nl/wakeupkampen)
Daar zullen we regelmatig een
berichtje posten over onze kampweek.

Aankomst
Op zondagavond 1 augustus starten we met kamp. Om te voorkomen dat we met
heel veel mensen tegelijk bij elkaar zijn krijgt iedere ouder een tijd per mail
toegestuurd waarop zij hun kind(eren) mogen komen brengen. I.v.m. het
handhaven van de kampbubbel is het helaas niet mogelijk om als ouders het
kampterrein op te komen. Dit betekent dat het brengen van de kinderen als een
soort kiss&ride georganiseerd wordt. We begrijpen dat dit voor sommige kinderen
best spannend kan zijn en proberen dit zo goed mogelijk op te vangen.
Als u aan komt rijden op de locatie 'De kleine voordijk' ontdekt u twee boerderijen.
In de eerste boerderij zitten de kinderen van 10-12 jaar en in de tweede boerderij
zitten de kinderen van 8-10 jaar. Dit wordt ook aangegeven aan de weg. U kunt
uw auto parkeren aan de weg in het gras. Een groepsleider komt naar u toe om
uw kind op te halen. We willen u als ouders vragen zoveel mogelijk in de auto te
blijven. Het kind krijgt vervolgens een polsbandje om met zijn/haar naam erop en
de groepsleider begeleidt het kind naar de juiste slaapkamer. Eventuele
bijzonderheden kunt u aan deze groepsleider doorgeven.
Medicijnen
Gebruikt u kind medicatie? Vul dan
de medicatielijst in de bijlage in en
mail deze voor 26 juli 2021 naar
louisa@wakeupkampen.nl. Zo
kunnen wij ervoor zorgen dat er zo
zorgvuldig mogelijk met de medicatie
wordt omgegaan.
Gebed
We willen u vragen om te bidden
voor ons kamp, want wie bidt is de
baas :) Bid voor Gods bescherming
en nabijheid.

Vertrek
Zaterdagochtend 7 augustus is het
kamp afgelopen. Het vertrek ziet er
een beetje hetzelfde uit als de
aankomst. U krijgt als ouder een tijd
toegestuurd waarop u uw kind kunt
komen halen. De auto mag geparkeerd
worden langs de weg in het gras. Een
groepsleider komt samen met uw kind
naar u toe. We willen u als ouders
vragen zoveel mogelijk in de auto te
blijven.

