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Van dinsdag 29 augustus t/m
vrijdag 1 september
is er weer jullie
leukste week van het jaar……

het kinderkamp!!!
op het terrein aan de Hogenkamp

Dit jaar heeft

gevraagd of we een klimwand willen maken
dat lijkt haar SUPER COOL!
… dus gaan we dat doen?……..en of het lukt……….
geef je dus op voor het kinderkamp dan zul je het zien
wie weet vind jij het ook zo COOL als LINDE

en natuurlijk zijn er nog veel geheime
carnaval verrassingen
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Hoe kun je je opgeven?
 Je mag je met 1 vriendje of vriendinnetje opgeven.
 Dat vriendje of vriendinnetje moet zich ook met jou opgeven.
 Dus lever de opgaveformulieren tegelijk in!
 Alleen dan kom je samen in één groep.
 Op de volgende pagina staat het opgaveformulier
 Je kunt hem ingevuld opsturen naar ons
mailadres kindvriendelijkgoor@gmail.com
en de kosten € 15,00 per kind overmaken naar onze bankrekening
NL60 RABO 0322108039 – vermeld hierbij:
kinderkamp 2017 en de naam van het/de kind(eren)
 Je kunt hem ook ingevuld brengen op 13 juli bij de Tapperij.
Daar betaal je dan de kosten € 15,00 per kind
 VRIJWILLIGERS doen natuurlijk GRATIS mee

 Er mogen niet meer dan 3 kinderen per opgave opgegeven worden



Je kunt als je vrijwilliger wordt het opgaveformulier van het/de kinder(en)
en vrijwilliger(s) in een dichte enveloppe eventueel met het geld brengen naar:
Primera de Bandijk – het postkantoor
Grotestraat 135 Goor
hier staat een speciale kinderkampdoos
of liever maak het geld over op NL60 RABO 0322108039
Met vermelding: kinderkamp 2017 en de naam van het/de kind(eren)
Geef je zo op voor 13 juli
Je moet meenemen een vrolijk gezicht
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OPGAVEFORMULIER KINDERKAMP 2017
Mijn naam is:
Ik ben

jaar oud en zit nu in groep

van de

school

Ik woon aan de
In
Mijn huisarts is
Mijn vader, moeder en/of verzorger is te bereiken op
Werk:
Thuis:
Mobiel:
Mail:
Ik geef me samen op met(voor en achternaam)
**Je mag maar 1 vriendje/vriendinnetje opschrijven. Zorg ervoor dat je vriendje/vriendinnetje ook jouw naam
opschrijft, anders komen jullie niet bij elkaar in de groep!**

O,ja wat je nog moet weten van mij is:
Ik heb de volgende aandoeningen:

Daarvoor gebruik ik:
medicatie/medicijnen
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Naam:
Adres:
Postcode:
Leeftijd:
Woonplaats:
E-mail:
Telefoonnr:

Ik help mee op:
O dinsdag (papadag)
O woensdag
O donderdag
O vrijdag (mamadag) (papa wil wel even helpen afbreken
(HELP VEEL dagen of meer als vrijwilliger samen zorgen wij voor veel plezier voor de kinderen.

Wat kindvriendelijk nog moet weten van mij is:
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 De dinsdag is zoals gewoonlijk weer PAPA DAG! We hebben de sterke armen
nodig op dinsdag om de mooist en stevigste hut te bouwen.
Hoe meer papa’s hoe beter……. de koffie staat voor ze klaar!
 De vrijdag is zoals gewoonlijk MAMA DAG, dus neem je mama mee.
Ook voor haar staat de koffie natuurlijk klaar.
 Het zou geweldig zijn als PAPA ook vrijdag wil/kan komen helpen bij het veilig afbreken ……
want dan zijn wij en de MAMA’S daar heel blij mee
 Als jouw vader, moeder of ander familielid ouder dan 15 jaar twee dagen of meer helpt
weet je zeker dat je mee kunt doen.

wat is nog meer belangrijk?

Op maandag en zaterdag komen we veel vrijwilligers
te kort bij het opbouwen en opruimen;
dus al kun je maar een uurtje, kom ons helpen!
MAANDAG 28 augustus: v.a 9.00 opbouwen kinderkamp alleen voor vrijwilligers
VELE HANDEN MAKEN LICHT WERK!!

dus we hebben veel vrijwilligers nodig…. wij zorgen voor iets lekkers bij de koffie/thee 
DINSDAG 29 augustus: 9.00 begin van het kinderkamp dag 1 tot ongeveer 15.00 uur
WOENSDAG 30 augustus: 09.00 begin kinderkamp dag 2 tot ongeveer 15.00 uur
DONDERDAG 31 augustus: 12.00 begin kinderkamp dag 3 tot ongeveer 20.30 uur
ER KOMT OOK IETS HÉÉÉÉÉÉÉL BIJZONDERS – TE GEKS …… WAT ??? NOG NOOIT GEWEEST!!!
om ong. 17.30 uur begint de bonte avond iedereen – broertjes, zusjes, opa’s, oma’s, papa’s, mama’s zijn welkom!!!
om ongeveer 20.30 iedereen is nog vrolijker, moe en valt thuis vrolijk in slaap ……einde dag 3.

VRIJDAG 1 september: 09.00 begin kinderkamp dag 4
LEKKER SLOPEN!!!!!! GRAAG STERKE HULP MEEBRENGEN
heel veel plezier en natuurlijk WATERSPELLETJES dus droge kleding en een handdoek meenemen
15:00 einde kinderkamp 2014 met als hoogte punt het KINDERKAMP-VUUR.

ZATERDAG 27 augustus:
Opruimen hier geldt ook VELE HANDEN MAKEN LICHT WERK!!! Dus ook hier hebben we veel vrijwilligers nodig.
Wij zorgen weer voor iets lekkers bij de koffie/thee  ……..EN DAARNA………..???!!! GEHEIMPJE
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ANDERS OPGEVEN dat kan op donderdag 13 juli
v.a. 16:00 uur
Café DE TAPPERIJ –
hoek WATERSTRAAT – GROTESTRAAT
tot ong. 17.00 uur bij
tegenover de ABN bank
Kijk voor de andere opgeef adressen op de pagina

Lever het formulier in bij Ellen Hoek Coornhertstraat 69
of Edu Hoek Volkering 2
of Primera de Bandijk (postkantoor) Grotestraat 35
of per mail naar: kindvriendelijkgoor@gmail.com
en maak het geld voor de kinderen over naar banknummer NL60 RABO 0322108039
t.n.v. Stichting Kindvriendelijk Goor
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Als jij als volwassen vrijwilliger een groep kunt samenstellen
van minimaal 16 kinderen en maximaal 20 kinderen
dan mag je ook zelf zo’n groep opgeven.
Je moet dan aan de volgende kindvriendelijke voorwaarden voldoen

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

HEEL BELANGRIJK:
Er moet 1 volwassen vrijwilliger de hele week meedoen
en deze is het aanspreekpunt van de groep.
Er moeten iedere dag minstens 2 volwassen vrijwilligers bij de groep zijn
De groep mag niet kleiner zijn dan 16 kinderen en niet groter dan 20 kinderen
Kinderen die zich niet bij je groep hebben opgegeven kunnen natuurlijk ook
niet in je groep worden geplaatst
Er komt weer een voorbespreking, wanneer, waar en hoe hoor je nog.
Bij de evaluatie op dinsdag, woensdag om 16.30 op het kinderkamp moet in
ieder geval 1 volwassen vrijwilliger van je groep komen
Eventuele bijzonderheden, vragen en opmerkingen bespreken met de leiding
van Stichting Kindvriendelijk Goor; ZIJ ZIJN VERANTWOORDELIJK
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