Draaiboek sportkamp juli en augustus! (Zwemmers)
Telkens op Dinsdag, Donderdag en Vrijdag van 9.30u tot 15.30u
Dit is voor de kinderen die reeds hun Adiploma behaald hebben.
Joepie, het mag en het kan weer!! De kinderen kunnen weer vrij en
onbezorgd spelen en ravotten!

Wij zijn er klaar voor, hopelijk jullie ook!
1. Om te vermijden dat er te veel volk samenkomt om ’s morgens de kinderen naar het
sportkamp en kleuterkamp te brengen, gaan we de afzetplaatsen spreiden:
U kan de kids brengen tussen 9.15u en 9.30u
De kinderen indien mogelijk zoveel mogelijk alleen vanaf de parking het cafetaria binnen te
laten komen, daar zullen ze door ons ontvangen worden en de groepen opgedeeld worden.
Dan laten wij hun zien waar ze hun spullen kunnen zetten en zal hen ook het verdere verloop
van de dag uitgelegd worden.
Om de groepen in te delen, houden we natuurlijk rekening met wie er graag samen zit:
vriendjes, broer, zus,… We gaan echt proberen iedereen blij te maken! U mag ons ook even
via mail laten weten wie er samen wil, dan kunnen we daar al rekening mee houden.
2. Wat moeten de kids bij hebben?
Sportieve kledij en vast schoeisel (loopschoenen indien mogelijk voor de kleintjes met
plakstrips)
Bij slecht weer regenkledij.
Bij mooi weer zonnecrème en pet.
Grote zwemtas, waar tijdens het zwemmen ook de kleding in kan. Zwemkledij en liefst 2
handdoeken.
Misschien ook best reservekledij.
Boterhammetjes om ’s middags op te eten, koekje of fruit voor tussendoor. Drinken (zelf
mee te brengen of kunnen hier ook aangekocht worden aan de normale prijzen, kan ook
opgeschreven worden en later bij het afhalen betaald worden)
Vrijdagmiddag worden er frietjes gebakken en hoeven ze geen boterhammetjes mee te
brengen.

graag zwemkledij van ’s morgens thuis al aandoen, we gaan allemaal (aparte groepen) in de
voormiddag een eerste keer zwemmen. Vergeet natuurlijk geen proper ondergoed in een
plastiek zakje mee te geven, anders krijgen we problemen ;-)

3. Voor de betaling: om lange wachtrijen ’s morgens aan het buffet binnen te vermijden,
vragen wij om ieder kind een envelop met zijn/haar naam en telefoonnummer erop, met
gepast geld (€45) mee te brengen, deze kunnen de eerste dag bij binnenkomen afgegeven
worden.

4. Om af te halen om 15.30u:
Let op!! Het cafetaria mag niet als wachtruimte gebruikt worden, dus enkel afhalen vanaf
15.30u (niet vroeger)

De kinderen gaan als laatste disco-zwemmen. Vanaf 15.30u kunnen zij afgehaald worden in
het cafetaria.

Vrijdag gaan de grote (geen kleuters) ook altijd naar het skatepark. Ze mogen allemaal iets
meebrengen om mee te rollen (fiets, step, skates…) eventueel ook bescherming.
’s Middags eten we samen frietjes, dus geen boterhammetjes.

We maken er weer een supertof kamp van!!

Het Neptunus team

