Sloeberweekend van vrijdag 1 februari 2019 tot
zondag 3 februari 2019

De leiding gaat alvast mee, jullie ook?!

Beste ouders
In het begin van het kampjaar vroegen wij aan onze
sloebers wat ze dit jaar zeker eens graag zouden doen.
We kregen antwoorden als zwemmen, naar een
binnenspeeltuin gaan, op weekend gaan…
Daarom organiseren we dus een sloeberweekend vol met
leuke spelletjes, activiteiten en lekker eten.
Hopelijk kunnen jullie er allemaal bij zijn! Op de volgende
pagina’s vinden jullie wat meer informatie.

Praktische kampinformatie
Het sloeberweekend zal doorgaan in Oudenaarde.
Oudenaarde is niet zo ver van onze KSA. Het is maar
een half uurtje rijden! We spreken dan op vrijdag 1
februari ook af op de KSA om 18 uur. Vanaf daar
vertrekken we naar het heem. Jullie moeten geen
vervoer naar het heem voorzien en jullie moeten ook
nog niet gegeten hebben!
Het KAMPADRES:
Heem “Het oud station”
Sompelplein 39
9700 Leupegem

Wanneer gaan we op weekend?
Van vrijdag 1 februari tot en met
zondag 3 februari 2019
Het kamp eindigt op zondag 3 februari omstreeks
15u00. We keren terug met de trein, dus jullie mogen
jullie sloebers terug komen ophalen aan het station in
Geraardsbergen.

De kampprijs
De prijs voor dit weekend bedraagt €45
per persoon.
Hierin zijn de treinreis, het verblijf, de
leuke spelletjes, de speciale activiteit én
het eten gedurende het weekend
inbegrepen.

Wat steek je allemaal in je rugzak?!
Slaapgerief





Slaapzak
Pyjama of slaapkleed
Eventueel een kussen met kussenovertrek
Een matrasovertrek: de eigenaars van het heem
verplichten dit.

Eetgerief
 Een keukenhanddoek: zeker niet vergeten!

Kledij
Piekfijn uniform! Dit doen we aan bij vertrek
KSA T-shirt
Warme trui
Degelijke regenkledij
Sportkledij: short/lange broek, Tshirt
 Zwembroek/badpak en eventueel zwembril
 Schoenen: sportschoenen of sneakers
Reservekledij






 Reserve ondergoed en kousen
 Extra T-shirts, broeken (shorts) en truien
Toiletgerief






1 washandje
1 à 2 (bad)handdoeken
Zeep, shampoo, conditioner voor lange haren
Tandenborstel, tandpasta en bekertje
Kam, haarborstel
Allerlei






Zaklamp
Een zak voor je vuil linnen in te doen
Zakdoeken
Veldfles of drinkbus

Met wie gaan we op kamp?
We weten nu al waar, wanneer, hoe, wat we nodig
hebben… Maar wie gaat er nu allemaal mee?
De sloeberleiding:
Charlotte De Bruyne
Melissa Matthys
Lotte Van Lierde
Linde De Rop
Dries Favyts
Robin Peeters

0494/70.78.82
0495/19.51.03
0487/46.62.96
0471/36.95.70
0491/91.28.32
0491/63.91.95

Inschrijvingen
Inschrijven voor dit weekend is heel eenvoudig.
Wanneer je met ons mee wil gaan, moeten je
ouders
gewoon
een
mailtje
sturen
naar
melissa@ksageraardsbergen.be
en
45
euro
overschrijven op deze rekening BE35 7360 1244 2437
Ook wanneer je niet mee zou gaan met ons op weekend,
laat je dit best weten. Vergeet zeker de medische
fiche niet bij te voegen in de mail!
Gelieve ten laatste iets te laten weten tegen 27
januari 2019. Zo kunnen we tijdig het vervoer, eten,
activiteiten en dergelijke regelen.

