
Beste pupillen, ouders, en verzorgers, 
 
Van 14 augustus tot en met 16 augustus 
organiseren wij weer het jaarlijkse 
pupillenkamp! Dit jaar hebben we een 
driedaags kamp in de planning, met van 
zaterdag op zondag een overnachting. 

Op vrijdag worden de kinderen 
verwacht om 12:00 uur, en kunnen om 
17:00 uur weer opgehaald worden. 
Zaterdag worden de kinderen geacht 
tussen 14:00 en 14:30 uur aanwezig te zijn 
op de baan, en dan kunnen ze zondag rond een uur of 15:00 weer opgehaald worden. Op 
vrijdag eten de kinderen niet op het kamp, en wordt er verwacht dat ze voor aankomst al 
hebben gegeten, en thuis avondeten. Op zaterdag en zondag wordt er voor avondeten, 
ontbijt, en lunch gezorgd. Alle dagen krijgen de kinderen tussendoor wel even iets, maar 
geen hele maaltijd. 

 
We verklappen nog niks over het programma, behalve dat we op zaterdag een bonte 

avond organiseren. Hiervoor mag je je in groepjes (of alleen, als je dat durft) opgeven bij je 
eigen trainer, uiterlijk de woensdag voor het kamp. 

 
wat moet je meenemen naar kamp? 

- trainingspak kussen (zaterdag) 
- sportkleding luchtbed en/of matje  (zaterdag) 
- sportschoenen pyjama (zaterdag) 
- bidon met water ondergoed (zaterdag) 
- goed humeur extra sokken (zaterdag) 
- bikini, badpak, of zwembroek (vrijdag) slaapzak (zaterdag) 
- handdoek (vrijdag) toiletspullen (zaterdag) 
- een warme trui, vest, of jas (zaterdag) zaklamp (zaterdag) 

 
 

Opgeven voor het kamp graag uiterlijk zondag 2 augustus, via google forms: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbkAIg8GDGdUo__wDbyNh193as5MvqchFlB8
NFrXQoJYPTgw/viewform. Deze link is ook te vinden op de SAV site. De kosten bedragen 
10€ per kind, en dienen uiterlijk 12 augustus overgemaakt worden naar 
NL29BUNQ2033538583 t.n.v. Jeugdcommissie SAV o.v.v. Naam Kind of contant aan de 
trainer gegeven worden in de laatste week voorafgaand aan het kamp.  

 
Tijdens het kamp kan er bij nood contact opgenomen worden met de SAV kantine 

(0228-518333), Jennefer de Haas (06-42727971), of Leonie Wierenga (06-29760000). 
 
We hopen dat jullie er allemaal bij zijn! 
De Jeugdcommissie 
op https://www.wegaanopzomerkamp.nl staat een landelijk protecol voor zomerkampen rond corona 
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