
 
Beste Pupillen,  
  
Het einde van het zomerseizoen is in zicht en met de clubkampioenschappen voor de deur wil de JC het 
jaarlijkse pupillenkamp organiseren.  
 
Dit jaar vindt het kamp plaats op zaterdag 27 september en zondag 28 september en 
zoals ieder jaar heeft het kamp ook weer een thema. Dit jaar heeft de JC voor het 
thema indianen gekozen.  
Voor het kamp hoef je niet ver te reizen, want we slapen een nachtje op de 
atletiekbaan. Normaal gesproken deden we dit  in een tent maar omdat we nu zo laat 
in het seizoen zitten, gaan we dit keer overnachten in de kleedkamers. 
Het pupillenkamp valt dit jaar samen met de clubkampioenschappen. Alle atleten die 
zich voor het kamp opgeven worden automatisch ook opgegeven voor de clubkampioenschappen. 
 
De kosten die aan dit kamp verbonden zijn, zijn € 7.50 per kind.  
 

Omdat de wedstrijd op zondag is, begint het kamp op zaterdag iets eerder dan 
normaal. Je wordt verwacht tussen 15:00 en 15:30 uur. Als iedereen dan binnen is 
kan het kamp beginnen en op zondag kunnen je ouders je weer ophalen van de 
atletiekbaan als de wedstrijd klaar is. Ze mogen natuurlijk ook eerder komen om 
naar de wedstrijd te kijken.  

 
Wat moet je allemaal meenemen naar het kamp: 

- Slaapzak  
- Luchtbed en/of matje 
- Knuffel (mocht je niet zonder kunnen) 
- Sportschoenen 
- Trainingspak  
- Sportkleding (zoals een korte broek en  

T-shirt) 
- Pyjama      

- Ondergoed 
- Regenkleding (voor de zekerheid) 
- (extra paar) Sokken 
- Handdoek 
- Toiletspullen 
- Goed humeur 
- Wedstrijdkleding 

 
 

Tijdens het kamp kunnen de ouders in geval van nood contact opnemen met de kantine 
van S.A.V. (0228-518333) of met 06-53937374 (Carla Beertsen). 
Mochten er nog vragen zijn over het kamp, kan je die altijd stellen aan je train(st)er of 
een email sturen naar jeugdcommissie@savatletiek.nl 
 
Opgeven voor dit kamp kan tot uiterlijk zondag 21 september. Vul hierbij het 
opgavenstrookje in en doe deze samen met het geld in een envelop voorzien van je 
naam en gooi de envelop in de houten brievenbus in de kantine. 

 
We hopen dat iedereen zich opgeeft voor dit kamp en  
dus ook voor de wedstrijd. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
De Jeugd Commissie.  
 
 

……………………………………………………..………….………….…….. geeft zich op voor het pupillenkamp. 

Ik ben een;  О mini    О MPC    О JPC    О MPB     О JPB     О MPA     О JPA 
 
Bij het avondeten wil ik graag;   О Frikandel     О Kroket    О Kaassoufflé 

Bijzonderheden:…………………………………………………………………………………………………………..

….…………………………………………………...………………………………………………………………………

...………………………..…………..……………………………………………………………………………………… 
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