Zaterdag 15 juni & zondag 16 juni 2019
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, tussen 3 en 4 uur ’s middags kunt u die samen met uw kind(eren) opzetten op het
terrein van het zwembad. Rond 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 rond 10 uur ‘s morgens.
De door u betaalde toegang is uiteraard inclusief avondeten, ontbijt en heel veel zwemmen!
Met het entreebewijs geeft u toestemming om uw kind aan deze activiteit mee te laten doen.
Mochten er voor uw kind bijzonderheden zijn, bijvoorbeeld het gebruik van medicijnen, dan kunt u dit ook op het
inschrijfformulier aangeven. Zo kunnen wij daar rekening mee houden.
Als u de entreebewijzen volledig invult en inlevert op de zaterdag van de Sleep-out, is alles geregeld.
Benodigdheden voor een geslaagd weekend kamperen:
●
●
●
●
●
●
●
●

Het entreebewijs
Een tent en slaapspulletjes: bijvoorbeeld een luchtbed, slaapzak en een kussen
Wat geld voor een tussendoortje / iets te drinken
Warme kleding voor ’s avonds
Zwemspullen (vergeet de handdoeken niet!)
Slippers of ander handig schoeisel (niet met blote voeten op het terrein)
Een regenjas (hopelijk niet nodig) en droge kleding
Eventuele medicijnen.

Belangrijk!
Uiteraard snappen wij dat u uw kind wat lekkers mee wilt geven voor de avond/nacht en dat is u goed recht! Echter
hebben wij in voorgaande jaren gemerkt dat er heel erg veel energiedranken worden gedronken. Van de organisatie
vinden we dit voor kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar oud niet gepast en hebben dan ook besloten dit niet
toe te staan.
Omdat er altijd wat kan gebeuren is het belangrijk dat u als ouder/verzorger voor ons bereikbaar bent.
Daarom vragen wij u om ook uw telefoonnummer op het entreebewijs te noteren. (als u dat al niet gedaan heeft). Uw
kind heeft zelf daarom geen telefoon nodig tijdens het weekend. Deze kan alleen maar stuk gaan of kwijtraken en dat
is zonde! Als opnemen.
Mocht u nog vragen hebben over de Sleep-out, dan kunt u altijd even contact opnemen.
Met vriendelijke groet,
Saskia Gravekamp, hoofdleiding Sleep Out!! 2019!
Email: sas_hogeboom@hotmail.com
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Tel nr. 06-28242433

