
 

 

Zaterdag 18 juni en zondag 19 juni 2022 
 

Beste ouder/verzorger,  

Een nieuwe editie van het befaamde kampeerweekend voor kinderen van 6 t/m 12 jaar! 

Georganiseerd door VAKantiespelen Alkemade. De Sleep-out zal als vanouds worden gehouden op 

het grasveld van zwembad “De Tweesprong”. Alle kinderen die mee willen doen moeten wel een 

zwemdiploma hebben.  

Om ’s nachts droog te blijven is het de bedoeling dat de kinderen tenten meenemen om in te slapen 

(géén caravans/vouwwagens!). Zaterdag, vanaf 3 uur ’s middags kunt u die samen met uw 

kind(eren) opzetten op het terrein van het zwembad. Om 4 uur wordt u gevraagd het terrein te 

verlaten en beginnen wij met het programma voor de kinderen. Wegens weinig ruimte, willen wij u 

vragen om geen onnodig grote tenten mee te nemen. Op zondag kunt u de kinderen weer ophalen 

om 10 uur ‘s morgens. Bent u niet in het bezit van een tent? Dan kunnen de kinderen alsnog komen 

en genieten van de Sleep-out. Zij zullen dan in tennishal 4 slapen, op eigen matje + slaapzak.  

De door u betaalde toegang is inclusief avondeten, ontbijt en spelletjes en zwemmen! Met het 

entreebewijs geeft u toestemming om uw kind aan deze activiteit mee te laten doen & dat er 

mogelijk foto’s worden gemaakt en op de site worden gebruikt. Mochten er voor uw kind 

bijzonderheden zijn, bijvoorbeeld het gebruik van medicijnen of eventuele allergieën, dan kunt u dit 

ook op het inschrijfformulier aangeven. Zo kunnen wij daar rekening mee houden.  

Belangrijk!  

Uiteraard snappen wij dat u uw kind wat lekkers mee wilt geven voor de avond/nacht en dat is u 

goed recht! Echter is er tijdens voorgaande edities gemerkt dat er veel energiedranken werden 

gedronken. We sluiten ons als nieuwe organisatie erbij aan dat we niet gepast vinden voor kinderen 

van de leeftijd tussen 6 en 12 jaar. Wij hebben dan ook besloten het ‘verbod’ op deze dranken te 

continueren. Mochten VAK-vrijwilligers ontdekken dat er toch energiedranken aanwezig zijn, dan zal 

dit worden ingenomen.   

Het blijft een spannend evenement waardoor er altijd iets zou kunnen gebeuren, maar toch ons 

vriendelijke verzoek om te proberen te telefoons van uw kind zoveel mogelijk thuis te houden. Wij 

vragen jullie als ouders bereikbaar te zijn bij eventuele noodgevallen. Mocht er dan wat aan de hand 

zijn, kunnen wij eerst proberen dit op te lossen, zodat iedereen kan blijven genieten van de sleep-out 

(of vrije avond thuis haha). Graag ook het toestemmingsformulier uitgedraaid meegeven! Wij 

nummeren deze en het nummer hierop komt overeen met het polsbandje van uw kind (dan hebben 

we de juiste gegevens bij de juiste persoon). Mocht u nog vragen hebben over de Sleep-out (of 

omtrent bijv. niet in bezit zijn van de benodigde materialen of het gebruik van foto’s voor op de site), 

dan kunt u altijd contact met ons opnemen.  

Met vriendelijke groet van de hoofdleiding,  

 

Joyce Kuipers & Anne-Laura Heijn  

Email: sleepout@vakalkemade.nl  

mailto:sleepout@vakalkemade.nl

