Datum:
Betreft:

9 april 2017
Opgave zomerkamp bevers

Beste ouders,
In januari heeft u reeds de eerste informatie over het zomerkamp ontvangen. Het zomerkamp leek toen nog heel
ver weg, maar over drie maanden is het al weer zover. Het zomerkamp is de afsluiting en het hoogtepunt van elk
scoutingseizoen. Dit jaar gaan we van zondag 23 tot en met woensdag 26 juli op zomerkamp. We gaan naar
het clubhuis van scouting Balmoral in Apeldoorn.
Het thema van het zomerkamp zal dit jaar piraten zijn, en het programma zal er globaal als volgt uitzien:
o
o
o
o

Zondag: Introductie van het thema. Verschillende activiteiten in en rondom het clubhuis (o.a. spelletjes,
knutselen en een groot spel in het bos).
Maandag: Speurtocht in thema 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.

De kosten voor dit zomerkamp bedragen € 50,00 per kind. Deze kunnen worden voldaan door middel van de
machtiging onderaan de brief. De uiterlijke inleverdatum voor de machtiging is zaterdag 3 juni, de machtiging
kan gewoon tijdens de opkomst worden ingeleverd.
Enkele weken voor het zomerkamp ontvangt u nog een brief met de laatste informatie zoals de begin- en eindtijd,
de bagagelijst en een routebeschrijving. De komende periode zullen er ter voorbereiding twee opkomsten in het
thema van het zomerkamp zijn.
Mochten er nog vragen zijn dan kunt u altijd mailen naar bevers@ijsselgroep.org of vraag het even tijdens de
opkomst.
Wij hebben er weer veel zin in en we hopen de bevers ook!
Met vriendelijke groet,
namens het beverteam,
Anke, Jelle, Eline, Laura H., Melissa, Thomas, Tom, Yeni en Laura

Eenmalige machtiging- zomerkamp bevers 2017
Hierbij machtig ik stichting Scouting Zwolle-Zuid eenmalig een bedrag van € 50,00 af te schrijven ten behoeve
van het zomerkamp van 23 tot en met 26 juli 2017 te Apeldoorn.
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