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Datum: 16 januari 2017 

Betreft: Eerste informatie zomerkamp 

 

Beste ouders, 

 

Het lijkt nog heel ver weg het zomerkamp, maar wij zijn inmiddels al met de eerste voorbereidingen 

bezig om ervoor te zorgen dat het weer een geslaagd zomerkamp gaat worden. Het clubhuis is reeds 

gereserveerd, het thema is gekozen en het programma is in grote lijnen ook al bedacht.  

 

Dit jaar gaan we van zondag 23 juli tot en met woensdag 

26 juli 2017 naar het clubhuis van scoutinggroep Balmoral 

in Apeldoorn. Zondag 23 juli aan het begin van de middag 

worden de kinderen in Apeldoorn verwacht en woensdag 

26 juli aan het begin van de middag kunnen de kinderen 

weer opgehaald worden in Apeldoorn. Te zijner tijd volgen 

uiteraard de exacte tijden. De kosten voor het zomerkamp 

bedragen € 50,00 per kind. Wij proberen de kosten voor de kampen zo laag mogelijk te houden, zodat 

hopelijk alle kinderen er aan deel kunnen nemen. Mocht het betalen van het kampgeld voor u problemen 

opleveren, dan horen wij dat graag er valt dan meestal wel iets te regelen. 

 

Het thema dit jaar zal piraten zijn, globaal zal het programma er als volgt uit gaan zien: 

 Zondag: Introductie van het thema aan de hand van een aantal spelletjes en knutselactiviteiten 

rondom het clubhuis. 

 Maandag: Speurtocht door de omgeving met onderweg een picknick en we eindigen bij een 

leuke speeltuin.  

 Dinsdag: Bezoek aan kinderparadijs Malkenschoten, dit is een grote buitenspeeltuin op 

ongeveer 10 minuten lopen vanaf het clubhuis. 

 Woensdag: Afronding van het themaverhaal. 

 

Gezien het feit dat wij een relatief kleine begroting hebben, is het voor ons erg prettig om op tijd te weten 

op hoeveel kinderen we kunnen rekenen. Voor de ouders van kinderen die al eens mee zijn geweest 

met een logeerweekend en/of zomerkamp zal het in de meeste gevallen nu al mogelijk zijn om een 

goede inschatting te maken of hun kind mee zal gaan met zomerkamp. Als beverleiding realiseren wij 

ons dat het voor ouders van kinderen die nog nooit mee zijn geweest met een kamp lastig kan zijn om 

nu al in te kunnen schatten of uw kind meegaat.  

 



 
 

Om ervoor te zorgen dat wij al wel een enigszins een beeld hebben van het aantal kinderen dat mee 

zal gaan vindt er nu een voorlopige opgave plaats. De voorlopige opgave willen wij als volgt aanpakken: 

 

- Voor de ouders van wie het kind al eens mee is geweest met een kamp het verzoek om nu al aan te 

geven of uw kind (waarschijnlijk) wel of niet mee zal gaan.  

 

- Voor de ouders van de nieuwe kinderen het zou voor ons heel fijn zijn als u nu al een inschatting kunt 

maken. Mocht u liever het weekendkamp willen af wachten dan begrijpen wij dat ook heel goed. Er hoeft 

dan nog geen keuze gemaakt te worden.  

 

Bij twijfels zouden wij het prettig vinden als u de reden vermeldt bijvoorbeeld: weekendkamp afwachten 

of mogelijk op vakantie. Tot slot ook als uw kind (misschien) niet mee gaat op het zomerkamp willen wij 

dat graag weten.  

 

In april/mei zal er nog een 

zomerkamp voorlichting voor 

ouders plaats vinden. Deze zal 

aan het begin van een opkomst 

gehouden worden. Tijdens 

deze voorlichting zullen wij wat 

vertellen over het programma 

en er is voldoende gelegenheid 

om vragen te stellen.  

 

Wij hopen u door deze brief voor nu voldoende te hebben geïnformeerd over het zomerkamp. Graag 

horen wij uiterlijk 10 februari of uw kind (waarschijnlijk) wel of niet mee zal gaan met het zomerkamp, 

dit kunt u per mail aan ons doorgeven.  

 

Mocht er nog iets onduidelijk zijn of hebt u nog vragen, dan horen wij dat heel graag. We hopen dat er 

net zoals bij het logeerweekend en eerdere zomerkampen heel veel bevers mee gaan! 

 

Met vriendelijke groet, 

namens het beverteam, 

 

Eline, Jelle, Laura H., Melissa, Thomas, Yeni en Laura W. 


