Groepsweekend

5-7/04/2019

Zonnedauw VZW Geel
Iedereen arriveert vrijdag 5 april om 19u. (Opgelet! We verzamelen in Geel en niet
eerst in Broechem.)
Alle ouders mogen hun kinderen komen ophalen op zondag 8 april om 15:30u
aan ’t paviljoen.

Vlinderstraat 1 2440 Geel
Om het terrein te bereiken rij je via de Larumsebrugweg en langs daar de
vlinderstraat in. Je GPS kan je verkeerd sturen.

Wat neem je mee?
Chirokleren doe je aan bij vertrek op vrijdag. (beige short/rok, rode tshirt, chirotrui en/of -hemd, stevige schoenen)
- Stapschoenen en laarzen.
- Warme speelkleren
- Jas (die tegen een stootje en tegen regen kan.)
- (warme) kousen
- Ondergoed
- Slaapzak + kussen + extra deken (we slapen op stapelbedden met
matrassen in verwarmde gebouwen)
- warme pyjama, zaklamp, zakdoek, knuffel
- toiletgerief (de chiro voorziet zeep en tandpasta)
- Grote en kleine handdoek, washandje
- Plat en diep bord
- mok of beker
- mes, vork, lepel, kleine lepel

Ouders halen en brengen hun kinderen (al dan niet in

- keukenhanddoek

overleg met andere ouders.) Heeft je kind geen vervoer

Vergeet ook zeker je Kids ID/ paspoort niet.

en ken je geen mensen die je kan aanspreken? Bel of

Zorg dat alles getekend is zodat we alles bij de juiste eigenaar krijgen

0472 21 56 97)

indien nodig.

mail naar Anke De Kock. (dekockanke@hotmail.com/
Voor alles vinden we een oplossing!
Ook als je rijdt en je wil/kan nog kinderen meenemen,

Wie kookt er?
Onze kookploeg voorziet ons ook
op groepsweekend van lekker eten.
In geval van nood kan je de
groepsleiding contacteren
Cato 0477 03 23 60
Ceder 0471 24 59 12

Ga jij ook mee?
Je kan je inschrijven door een mailtje te sturen naar Marthe (chirobroechem.groepsweekend@gmail.com)
Inschrijven kan tot en met 20 maart.
Het groepsweekend kost 25 euro per kind. Betalen doe je op ons kamprekeningnummer BE34 7360 2900 5690
Vermeld zeker de naam en afdeling van je kind. Je inschrijving is pas compleet als je ook betaalde. Houd dus zeker de
datum in ’t oog!

