
 

 

 
 

Hallo jongens en meisjes, 
Natuurlijk ook dit jaar weer een S.O.S.-kamp met Pinksteren (8 t/m 10 juni 2019). 
Iedereen van groep 5, 6, 7 of 8 kan drie dagen mee naar Geldrop.  
Kinderen die al in de eerste klas zitten van het voortgezet onderwijs en vorig jaar ook 
mee geweest zijn, mogen nog een keertje mee. Als je je opgeeft moet je € 27,50 
betalen, verder kost het je niets meer (je hebt geen zakgeld nodig). 
 

Je kunt je voor het pinksterkamp opgeven bij: 
Jan-Willem van Dijk Leeuwstraat 62 
Maaike van Gorkum Tijgerstraat 16 
 

We hebben graag dat je je voor woensdag 29 mei opgeeft, maar wacht niet tot de laatste dag (dan kun je het 
ook niet vergeten). Als je je opgeeft krijg je een blaadje met het adres van de kampboerderij en een lijstje met 
de spullen die je mee moet nemen. We zijn op zoek naar aanvulling voor “begeleiding” van onze 
avondwandeling, dit kunt u aangeven onder op het formulier bij opgave van uw kind. 
 

Laat het volgende maar eens aan je ouders lezen. 
 Zoals voorgaande jaren vragen wij uw medewerking wat betreft het vervoer van de kinderen van en 

naar de kampboerderij. Wanneer u kunt geef het dan via het aanmeldingsstrookje aan ons door.  
 Tijdens alle evenementen georganiseerd door de S.O.S. verwachten we dat alle kinderen een 

verplichte W.A. verzekering hebben. Alle eventuele voorvallen die niet door deze verzekering gedekt 
worden, daar stelt de S.O.S. zich niet verantwoordelijk voor. Veelal is ieder kind echter voldoende 
verzekerd door de W.A. en zorgverzekering. Wanneer u uw kind laat deelnemen aan dit kamp gaan wij 
ervan uit dat u hiervan op de hoogte bent. 

 

Meisjes en jongens, ga je maar vlug opgeven maar vul wel eerst het aanmeldingsstrookje goed in.  
TOT ZIENS!! 
 

   
Ik wil graag mee op kamp,  

 Naam:  

 Adres:  

Bereikbaar op tel.:    

Bijzonderheden/Medicijnen/
allergieën: 

   

 Email ouders:  @  

 Ik zit in groep  en ben een meisje / jongen *) 

 Ik zit graag in de groep bij:   

    

 (Het is niet zeker dat je bij je vriend(in) in de groep komt. We doen ons best!) 

 Mijn ouders kunnen mij:  wegbrengen / ophalen / niet wegbrengen of ophalen *) 

  (zaterdag 10.00 uur en maandag 14.00/15.30 uur) 

  In onze auto kunnen   kinderen mee rijden. 

 Mijn ouder(s) kunnen “begeleiden” spoken bij de avondwandeling: Ja / Nee 

 Papa / Mama  wil wel helpen pannenkoeken bakken Maandag 10.00 uur *) 

Mijn ouders vinden het goed dat ik mee op kamp ga en ze hebben de voorwaarden wat betreft de verzekering gelezen, 

    

  (handtekening ouders)  
* Doorstrepen wat niet van toepassing is. 


