Dag lieve kapoenen, zijn jullie klaar voor de laatste maand scouts?
Wij wel hoor! We tellen al af naar kamp, wat gaan we daar leuke
dingen doen. Als je nog niet goed weet of je mee wil op kamp, da’s
helemaal niet erg!

Zaterdag 5/06 – 18u30 tot 20u30: Zeeslag
Waar oh waar zitten de boten? A5? Blub blub blub gezonken! We gaan met 2 teams zeeslag spelen.
Zaterdag 12/06 – 18u30 tot 20u30: Estafette
We nemen het tegen elkaar op, in verschillende spelletjes. We spelen frans vlaggenspel en zoveel
meer. Wie zal er winnen??
Zaterdag 19/06 – 18u30 tot 20u30: Spelletjes naar keuze
Omdat dit de laatste activiteit op het scoutsterrein is mogen de kinderen zelf beslissen wat ze spelen.
De leiding staat te poppelen om jullie spelletjes te spelen.
Zondag 27/06 – tussen 9u en 17u: ZEE

ACTIVITEIT

Vandaag gaan we met zen allen naar de zee! Komen jullie mee? Neem vooral je enthousiasme mee!
Wat moeten de kinderen allemaal meenemen?
-

Kleine rugzak
Lunchpakket
Tussendoortje(s)
Drinkbus met water
Zwemkledij (tip: doe dit al op voorhand aan
)
Ondergoed (zodat we niet met natte kledij op de trein moeten
)
Handdoek
Mondmasker (in principe enkel +12, maar -12 mag dat uiteraard ook!)
Bij slecht weer zal de garderobe wat aangepast moeten worden; neem dan in elk geval een
regenjas mee!
Zonnecrème en hoofddeksel
Identiteitskaart (deze mag gewoon in de rugzak, tenzij je die liever aan de leiding geeft)
5 euro (mag je aan de leiding afgeven bij aankomst aan het station)
Strand – en zandspeelgoed (zoals een vlieger, een schopje, een emmertje, …)
o Let wel, wij gaan met de trein dus zorg ervoor dat we niet al te veel moeten
meesleuren!

Laat zeker op tijd weten als je kind meegaat

Bedankt voor het super leuke jaar, wat hebben we weer leuke dingen gedaan. Hopelijk zien we jullie
op kamp en kunnen we daar nog veel leuke dingen doen.

Jullie liefste leiding,
Meike, Lotte, Femke en Mare

