Beste ouders/verzorgers,
In deze brief staat de laatste informatie over het koorweekend met als thema Beestenboel.
Indien nog niet voldaan kunt u de eigen bijdrage (30 euro) alsnog overmaken op:
NL51 RABO 0127 2229 79 t.n.v. Kinderkoor Sunshine Enkhuizen. Graag met vermelding van naam kind(eren)
Locatie
Groepsaccommodatie de Boomstronk (www.boomstronk.nl)
Roekelsebosweg 3
6731 SH Otterlo
Neem allemaal mee:
* Onderhoeslaken, kussen (!!!) en kussensloop, slaapzak, nachtkleding, toiletartikelen, handdoek, schone kleren, (plastic)
tas om spullen uit het bos in te verzamelen en (wandel)schoenen waar je goed op kunt lopen.
* Een trui/vest/jas voor ’s avonds want misschien kunnen we wel een kampvuur maken.
* Verkleedkleding voor de zaterdagavond. Spullen voor je act op deze avond als je een optreden wilt verzorgen.
* Regenkleding bij slecht weer verwachting. Zonnebrandcrème, petje, bikini/zwembroek als het erg zonnig wordt. Houdt
hiervoor zelf even de weersverwachting in de gaten.
* Wie leuke dierenversiering heeft mag dit ook meenemen.
* Misschien ook iets wat je zelf leuk vindt om te doen: boekje, spelletje o.i.d. En natuurlijk een vrolijk humeur !!
* Eventueel: medicijnen + gebruiksaanwijzing. Graag overhandigen aan de begeleiding bij vertrek.
Niet meenemen:
Mobiele telefoons, geld, teveel snoep, dure spullen/apparatuur.
Wanneer een kind graag wil bellen naar de ouders, mag het gebruik maken van de mobiele telefoon van de begeleiding.
Dieet en aandachtspunten
Als u kind bepaalde dingen niet mag eten of als er andere aandachtspunten zijn, waarmee rekening gehouden dient te
worden, laat het ons even weten via kinderkoorsunshine@gmail.com of marion@kinderkoorsunshine.nl of neem
persoonlijk contact op met Ria.
Noodnummers
In dringende gevallen kunt u één van de volgende telefoonnummers bellen:
Jacintha:
06-14536303
Monique:
06-12356398
Marion:
06-44564430
Ria:
06-17421546
Vertrek op vrijdag
De bus vertrekt vrijdag om 18.30 uur vanaf het parkeerterrein bij het station.
Graag om 18.15 aanwezig zijn om de bagage in te laden.
Terugreis op zondag
Zondagmiddag vertrekken we om 13.30 en arriveren om ongeveer 15.00 bij het station.
Bij grote vertraging wordt u gebeld.
We doen ons best om er een beestachtig leuk weekend van te maken.
Met vriendelijke groeten,
Sunshine bestuur

