17 mei 2011

Hey lieve meiden! Hallo beste ouders!
De avonden worden langer, het is prachtig weer, het einde van het
schooljaar is in zicht… Dit kan niets anders betekenen dat het bijna
vakantie is en dat betekend ook dat ‘t jaarlijkse bivak in aantocht is! In
onze agenda staat de periode van 1 tot 10 augustus in ieder geval al met
fluorstift aangeduid, want dan gaan we terug op bivak! Voor de speelclub
begint het bivak op 4 augustus.
Dit jaar zetten we met z’n allen de gemeente Essen (provincie Antwerpen)
in rep en roer.
We zijn alweer volop bezig met de voorbereidingen en in ons hoofd zitten
de zotste ideeën om er een onvergetelijke tiendaagse van te maken.
Deze tien dagen vol plezier, vriendschap, spelletjes en heeeel lekker eten
kosten € 130,00 (de derde ingeschreven dochter krijgt een korting van
€ 10,00). Voor de speelclubs kost het bivak € 95. Dit bedrag kan zowel
cash als via overschrijving betaald worden.
Omwille van examens en andere drukke activiteiten in de maand juni,
zullen wij maar eind juni of begin juli op bezoek kunnen komen bij jullie.
We geven jullie tijd tot 24 juni om ons te contacteren. We gebruiken terug
hetzelfde systeem als de vorige jaren en dat gaat als volgt.
STAP 1
STAP 2
STAP 3

STAP 4

U telefoneert één van de afdelingsleidsters van uw
dochter. (telefoonnummers: zie infoboekje) Samen
met haar spreekt u een gepaste datum af.
U vult de medische steekkaart in.
De leidsters komen op bezoek op de afgesproken
datum, u kan ons dan bestoken met al je vragen over
het kamp. De medische steekkaart wordt ook
afgegeven + 2 gele klevertjes.
Begin juli ontvangen jullie het kampboekje met alle
praktische informatie over het bivak.

De kampinschrijvingen worden afgerond ten laatste op 4 juli, dus gelieve
ons tijdig op te bellen. Dank voor uw begrip.
Vele lieve chirogroetjes van jullie leidsters!!
Ine, Zia, Marieke, Lotte, Margot, Anke, Birgit en Lieze
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