Nieuwsbrief KVW Reeshof
Zeskamp

Kijk jij ook al uit naar de zeskamp op dinsdag? Op deze dag staat alles in het teken van sport, spel, water en plezier.
De kampgroep verzamelt om 8:30 en zal tot net na het middag uur deelnemen aan de zeskamp. Daarna vertrekken
ze richting het kamp adres. De kinderen van groep A t/m D moeten om 9:00 aanwezig zijn en zullen tot 16.15 uur
deelnemen aan de zeskamp.
Tim van Kralingen
Namens de zeskamporganisatie

☐

Belangrijk om te weten!
Voor jou:

Voor de ouders/verzorgers:

Zorg dat je je schoenen/ slippers aan hebt als je over
het zeskamp terrein loopt, alleen op een luchtkussen
moet je je schoenen uit doen. Zodra je naar het
volgende spel gaat moeten de schoenen weer aan.
Je weet namelijk nooit wat er allemaal in het gras
verstopt zit.

De kinderen mogen het zeskampterrein niet verlaten
zonder toestemming van de zeskampgroep of
coördinator. Dit in verband met de veiligheid.

Zorg ervoor dat je jouw zwemkleding al, voordat je
naar KVW Reeshof komt, onder je normale kleding
aantrekt. Zorg ook dat je een handdoek bij je hebt,
want ook dit jaar zijn er weer waterspellen.

Zijn er toch dringende redenen dat iemand voortijdig
weg moet, dan verzoeken wij u dit vóór aanvang van
de zeskamp bij de coördinator van de groep te
melden.

Iedereen is welkom om je op een veilige manier aan
te komen moedigen. Dit kan achter het afzetlint. Wie
nodig jij uit om jou aan te komen moedigen?

OPROEP:
Op deze dag kunnen wij uw hulp goed gebruiken!
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die deze dag als
spelleider willen fungeren. Heeft u interesse? Meld u
dan aan via de website of stuur een e-mail naar
info@kvwreeshof.nl

’s Middags om 16:15 kun je weer opgehaald worden
bij de tent van je eigen groep (m.u.v. de kamproep,
deze verblijven op hun kampadres).

Verder zullen wij tijdens de gehele week te alle tijden
ons houden aan de dan geldende covidmaatregelen.
Tot dinsdag 31 augustus 2021!
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