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AVV Pupillenkamp 2014 

4 - 5 oktober Brief 02 
                                                                                                                                  

23 september 2014 

Beste pupillen en ouders, 

Hier de tweede nieuwsbrief over het kamp. Je kunt je nog aanmelden. Als je je al 

hebt aangemeld, dan vind je deze brief de belangrijke informatie over tijden en 

spullen die je moet meenemen. 

Aankomst kamp en belangrijke tijden: 
 

Aankomst kamp: 10:00 uur uiterlijk 

Locatie:  Scouting Steensel 

Zandstraat 5 

5524KA Steensel 

 

 

Het is ongeveer 15 minuten rijden. 

BC Pupillen: Bij aankomst graag meteen de slaapplaats inrichten, luchtbed 

oppompen en alle spullen op het luchtbed in de grote zaal op zolder 

leggen.  

A Pupillen:  Die A pupillen die willen, mogen in een tentje bij de blokhut staan, 

dus tentje opzetten. Spreek onderling af wie bij wie in de tent ligt en 

regel dit samen. Je mag ook gewoon binnen slapen in de zaal maar 

moet dan stil zijn na 12 uur! 

11:00  Diverse leuke activiteiten 

18:00  BBQ  

21:00 Speurtocht 
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Zondag 5 oktober 
 

09:00 Opstaan 

10:30 Diverse activiteiten 

14:00 Op deze tijd willen we graag dat de ouders aanwezig zijn die hebben 

toegezegd te komen helpen met poetsen  

15:00 Kinderen ophalen.  

15:30  Sluiten we de poorten van het kamp. 

 

We hebben ook een meeneem lijst en neem NIET meeneem lijst: 

 

 

Slapen / Toiletspullen 

Slaapzak

Kussen

Luchtbed

Pompje (luchtbed)

Toilet spullen

Handdoekje

Meeneem checklist Kamp

Kleding

Sport kleding

Regenkleding

Schone sokken 

Schone onderbroek

Sportschoenen

Reserve kleding (ivm regen of vuil worden)

Goede jas voor koude avond
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Alle info kun je ook vinden op AVV-Atletiek.nl -> Pupillen -> Pupillen Actueel 

 
Nood nummers: 

Hans ten Berge +31 6 51 339 246 

Hans Klopping +31 6 51 341 993 

Betteke Brom +31 6 52 444 022 

 

Het wordt weer een fantastisch kamp!! 

Namens de Kampleiding. 

NIET MEENEMEN

Geld 

Snoep (wij zorgen voor snoep en lekkers)

Mobieltjes enz, gewoon thuis laten

http://www.avv-atletiek.nl/

