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kindvriendelijkgoor@gmail.com
www.kindvriendelijkgoor.nl
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juli 2018

Van dinsdag 28 augustus t/m
vrijdag 31 augustus

Is er weer jullie
leukste week van het jaar……

het kinderkamp!!!

op het terrein aan de Hogenkamp

Kinderkamp week 35 van dinsdag 28 augustus t/m vrijdag 31 augustus 2018

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 opgavenformulieren tegelijk in.
Alleen dan kom je samen in één groep.
We hebben besloten vanaf dit jaar alle groepen weer zelf in te delen.
Op een volgende pagina staat het opgave formulier.
Je kunt hem ingevuld opsturen naar ons
mailadres kindvriendelijkgoor@gmail.com
• Ook dit jaar hebben we de kosten gelijk gehouden; € 15,00 per kind.
Dat is toch geen geld voor zo’n mooie kindvriendelijke kinderfeestweek.
• Het bedrag kan worden overgemaakt op onze bankrekening
NL60 RABO 0322108039 t.n.v. Kindvriendelijk Goor
vermeld hierbij: “kinderkamp 2018” en de naam van het/de kind(eren)
• Je kunt het opgaveformulier ook ingevuld brengen op 5 juli bij de Tapperij.
Daar kun je dan ook de € 15,00 per kind betalen.
• Hier zijn van 16.00 tot 17.00 uur kindvriendelijke vrijwilligers.
• VRIJWILLIGERS doen uiteraard GRATIS mee.
• Natuurlijk kun je als je dat wilt bij één van je kinderen in de groep vrijwilliger worden.
• Er mogen niet meer dan 3 kinderen per opgave opgegeven worden.
• Je kunt als je vrijwilliger wordt het opgavenformulier 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 2018 en de naam van het/de kind(eren)
•
•
•
•
•
•
•

Wat moet je meenemen op het kinderkamp:

Stichting Kindvriendelijk Goor

een vrolijk gezicht

Coornhertstraat 69 in Goor Email: kindvriendelijkgoor@gmail.com
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NOG EEN PAAR KINDERKAMP “BELANGRIJK-HEDEN”
• 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/thee staat voor ze klaar!
• De vrijdag is zoals gewoonlijk MAMA DAG, dus neem je mama mee.
Ook voor haar staat de koffie/thee 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 27 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 28 augustus: 9.00 begin van het kinderkamp dag 1 tot ongeveer 15.00 uur
WOENSDAG 29 augustus: 09.00 begin kinderkamp dag 2 tot ongeveer 15.00 uur
DONDERDAG 30 augustus: 12.00 begin kinderkamp dag 3 tot ongeveer 20.30 uur
ER KOMT OOK WEER IETS HÉÉÉÉÉÉÉL BIJZONDERS – TE GEKS ……
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 31 AUGUSTUS: 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 2017 met als hoogte punt het KINDERKAMP-VUUR.

ZATERDAG 1 SEPTEMBER: alleen voor vrijwilligers
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

Stichting Kindvriendelijk Goor
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opgeven via mail kindvriendelijkgoor@gmail.com
opgeven bij de opgave adressen
kijk voor opgave adressen onder op deze pagina
of…
•

ANDERS OPGEVEN: dat kan op donderdag 5 juli
v.a. 16:00 uur
Café DE TAPPERIJ –
hoek WATERSTRAAT – GROTESTRAAT
tot ong. 17.00 uur bij
tegenover de ABN bank

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

OPGAVEFORMULIER KINDERKAMP 2018
STAAT OP DE VOLGENDE PAGINA
…… DENK AAN OPGAVE:
IK WORD EEN TE GEKKE VRIJWILLIGER!!!
WANT ZONDER VRIJWILLIGERS
KUN JE GEEN KINDERKAMP ORGANISEREN
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OPGAVEFORMULIER KINDERKAMP 2018
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
Door het invullen en inleveren van dit formulier ga ik (en mijn ouders/verzorgers) akkoord dat de Stichting Kindvriendelijk Goor de
vermeldde gegevens in haar administratie opslaat.
Deze gegevens zullen alleen gebruikt worden ten behoeve van de organisatie van het kinderkamp 2018
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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:

Door het invullen en inleveren van dit formulier ga ik (en mijn ouders/verzorgers) akkoord dat de Stichting Kindvriendelijk Goor de
vermeldde gegevens in haar administratie opslaat.
Deze gegevens zullen alleen gebruikt worden ten behoeve van de organisatie van het kinderkamp 2018
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