Dolfijntjes- en Leeuwkeskamp

Dierentuin
Kortrijk
Maandag 19/08- Vrijdag 23/08

Dag liefste Dolfijntjes en Leeuwkes
Zijn jullie bereid om een nieuw avontuur aan te gaan met de dieren en
de verzorgers van de dierentuin? Ze kunnen niet wachten om jullie om
te toveren tot echte dierenverzorgers en hopen dan ook op een massale
opkomst!
Elke dag urenlang spelletjes spelen, samen eten en ook samen blijven
slapen in het vakantiehuis van de dierentuin.
Breng jullie goed humeur zeker mee want de leiders rekenen er op!
Wanneer jullie arriveren op de 1ste dag zullen jullie snel kennismaken
met iedereen die aanwezig is in onze dierentuin. Echte dieren, de
directeur maar ook de verzorgers van de dieren zullen aanwezig zijn!
De koks zorgen er voor dat we dagelijks ons buikje rond kunnen
smullen, want zij maken altijd het lekkerste eten ter wereld!!
Eten
Onze koks zullen met veel plezier iedere dag een lekkere maaltijd voor
jullie klaarmaken. Maar dat enkel als iedereen zich aan de regels houdt:
●
●
●
●

We wassen de handen voor we aan tafel gaan
Niemand loopt, duwt, stampt of trekt als hij/zij om eten gaat
We gooien niet met eten
Naar jarenlange traditie ‘bieken’ we uit volle borst mee:
Bieke bieke biek, hop hop hop
Bieke bieke biek, hop hop hop
Bieke bieke bie-iek, hop hop ho-op
Biek, hop, alles moet op
Eerst de soep en dan de pap en dan de pure chocola.
Anders worden wij te slap en vallen van de trap.
Hap, slap, ’t eten is gegeven, ’t koken is gedaan,
VAL AAN!

Dagplanning
Jullie zijn vast en zeker benieuwd wat wij allemaal uitspoken in de
dierentuin? We zullen jullie al iets verklappen…
08.00u: Opstaan, wassen, kleren aan en ochtendgymnastiek
09.00u: Ontbijt
10.00u: Ochtendactiviteit
12.00u: Middagmaal
13.00u: Afwas + vrij spel
13.30u: Namiddagactiviteit
16.00u: Tussendoortje
16.15u: Vervolg van de namiddagactiviteit
17.30u: Vrij spel + klaarmaken om te eten
18.15u: Avondmaal
19.00u: Afwas + vrij spel
19.30u: Avondactiviteit
20.30u: Klaarmaken om te gaan slapen
21.00u:
Muisstil

Wat mag je zeker niet vergeten
● Kledij
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Voldoende ondergoed
Voldoende kousen
Broeken (lange + korte)
T-shirts
Pulls
Regenjas
KSA-hemd en sjaaltje
Stevige schoenen
Pyjama
Zwemgerief + bandjes
(voor de jongens een spannende zwembroek)
● Verkleedkleren (Thema dierentuin)
● Kleren voor een casino-avond
● Toiletgerief
●
●
●
●
●
●
●
●

Tandenborstel + tandpasta
Washandje + handdoek
Zonnecrème + aftersun
Zeep + shampoo
Anti-insecten product
Zakdoek
Borstel
Eventueel geneesmiddelen (af te geven aan de
aankomst)
● Slaapgerief
●
●
●
●

Kussen
Slaapzak of donsdeken
Onderlaken
Knuffel

● Eetgerief
●
●
●
●

Beker
Bord
Bestek
2 genaamtekende keukenhanddoeken

leiding bij

● Varia
● Klein rugzakje (voor zwemgerief enz.)
● Balpen en papier om een briefje te schrijven naar
papa
● Zaklamp
● Mutualiteitsklevers + ingevulde medische fiche
● SIS-kaart/Kids ID

mama

en

Wat nemen jullie in GEEN GEVAL mee:
● Nintendo’s en andere elektronische spelletjes
● iPod, mp3, gsm…
● Koeken, snoepen, chips, kauwgom en andere zoetigheden
● Andere onnodige waardevolle spullen
Opmerkingen:
● Er zijn bedden aanwezig. Een matje is dus niet nodig
● Gelieve kleren mee te geven die vuil mogen worden
● Gelieve al het materiaal van uw zoon/dochter te naamtekenen zodat
er geen verwarring ontstaat en spullen sneller bij de eigenaar
terechtkomen.
● Zorg er ook zeker voor dat alles in 1 valies of zak zit, zodat
afzonderlijke stukken niet verloren gaan op kamp.
Postkaartjes
Ook dit jaar kunnen jullie leuke KSA-postkaarten kopen. Postkaart +
postzegel kosten samen 1 euro. Vergeet niet wat centjes mee te
brengen hiervoor.
Mama’s en papa’s kunnen ook een briefje of kaartje sturen naar:
KSA Deinze-Astene t.a.v. (naam kind)
De Dierentuin
Ringlaan 30a
8501 Kortrijk

Praktische info
We hopen dat jullie allemaal meegaan met ons naar de dierentuin en
verwachten jullie daarom graag op maandag 19 augustus om 11 uur.
Hier worden jullie gebracht door jullie ouders. Bij aankomst kunnen
jullie een slaapplekje uitkiezen, mama en papa kunnen hierbij nog
helpen. Op vrijdag 23 augustus verwachten we jullie ouders om 14u om
jullie op te halen.
Adres: Lokaal ‘De Warande’, Ringlaan 30a, 8501 Kortrijk
De medische fiche + SIS-kaart/kids-ID + eventuele geneesmiddelen
kunnen bij aankomst worden afgegeven
aan de leiding.

Het kamp kost 90 euro. Gelieve dit te betalen voor 31 juli 2019 op
volgend rekeningnummer BE49 8601 0881 3871 en met de vermelding:
Naam en voornaam lid + groep. Pas als wij de betaling goed ontvangen
hebben, is uw zoon/dochter ingeschreven.

GSM-nummers bij vragen:
Alexandra: 0496 36 32 44 (Dolfijntjes)
Larissa: 0494 32 30 93 (Leeuwkes Deinze)
Vele groetjes van jullie leiding en hopelijk tot dan!
Amélie, Justine, Tim, Arne & Alexandra
Larissa,
Dries,
Arthur,
Marthe

&

Zita

Mogen wij vragen deze fiche zo zorgvuldig mogelijk in te vullen en mee te geven met uw zoon of
dochter. De leiding heeft deze gegevens nodig om het weekend optimaal te kunnen organiseren. Als
u bepaalde zaken liever mondeling toevertrouwt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.
Persoonlijke gegevens
Naam: ........................................................................... Voornaam: ............................................
Geboortedatum: .........................................................
Adres: ....................................................................................................................
Telefoon/GSM: .....................................................
Adres in geval van afwezigheid:
.........................................................................................................................
Telefoon/GSM in geval van afwezigheid:
.......................................................
Naam huisarts en telefoon huisarts: .........................................................
Medische gegevens
Bloedgroep en resusfactor: ........................
Vroegere ziekten en heelkundige ingrepen: .................................................................................
Lijdt uw zoon/dochter aan:
Ο
suikerziekte
Ο
reuma
Ο
astma
Ο
huidaandoening
Ο
hartkwaal
Ο
hooikoorts
Ο
epilepsie
Ο
slaapwandelen
Ο
iets anders: ........................………………………………………..
Is hiervoor een behandeling of medicatie nodig ? (indien nodig de leiding contacteren zodat zij bij
noodgevallen weten wat ze moeten doen)
........................................…….………………………………..................................................................................
..............................................................................................................…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Werd uw zoon/dochter gevaccineerd tegen klem (tetanus) en zo ja, in welk jaar ? .................….

Is uw zoon/dochter bijzonder gevoelig of allergisch voor:
geneesmiddelen?
Ο

Ja

Ο

Neen

Zo ja, welke? ...................................................................
bepaalde stoffen of levensmiddelen ?
Ο

Ja

Ο

Neen

Zo ja, welke? ....................................................................
Heeft uw zoon/dochter last van incontinentie (bedwateren) ?
Ο

Ja

Ο

Neen Ο

Dikwijls

Is uw zoon/dochter vlug moe?
Ο

Ja

Ο

Neen

Kan uw zoon/dochter deelnemen aan: (afgestemd op zijn/haar leeftijd)
Sport Ο
Ja
Ο
Neen
Spel Ο
Ja
Ο
Neen
Trektocht
Ο
Ja
Ο
Neen
Zwemmen
Ο
Ja
Ο
Neen
Moet uw zoon/dochter tijdens het kamp geneesmiddelen innemen ?
Ο

Ja

Ο

Neen

En zo ja, welke, hoe dikwijls en hoeveel ? .............................................................................
Is uw zoon/dochter vegetarisch?
Ο

Ja

Ο

Neen

Andere inlichtingen
..................................................................................................................................................................
..................................
..................................................................................................................................................................
.........
.
Datum: .....................................................................
Handtekening:

