
 

 

      

Gouda, 03-05-2017 

Betreft: deelname zomerkamp en ouderavond 

Beste ouders/verzorgers, 

zoals elk jaar gaan ook dit jaar de welpen weer een week lang op zomerkamp. De editie van 2017 
wordt gehouden van zat. 8 juli tot en met zat. 15 juli. op een nader bekend te maken locatie ergens 
in Nederland. Ook zullen de welpen-jongens en de welpen-meisjes dit jaar samen op kamp gaan. Om 
u op de hoogte te houden van allerlei zaken omtrent het zomerkamp is er een speciale website in het 
leven geroepen. Deze is te vinden onder www.janvanhoof.nl/welpenkamp  .  

Aanmelden 

U kunt uw zoon of dochter aanmelden voor het kamp via  de zomerkampwebsite door te klikken op 
'Deelname Zoka' of onder de link (www.janvanhoof.nl/welpenkamp/deelname-zoka) Ook als uw kind 
helaas niet meegaat kunt u dit in het formulier aangeven, maar wij hopen natuurlijk dat iedereen 
meegaat! Daarnaast vragen wij de ouder van ieder kind om een formulier in te vullen met relevante 
details over de gezondheid van uw kind en andere zaken die relevant zijn voor het kamp. Hierin kunt 
u ook aangeven of u kunt rijden van of naar de kamplocatie. Dit formulier vindt u tevens op de 
website van het zomerkamp, onder het kopje 'Deelname Zoka' vindt u een ander kopje met 
'Gezondheidsformulier'. Het formulier is ook te vinden onder de link 
(www.janvanhoof.nl/welpenkamp/gezondheidsformulier). Wij verzoeken u beide formulieren 
uiterlijk  13 mei in te vullen. 

Ouderavond 

Elk jaar organiseert de leiding een ouderavond waarop wij meer informatie verstrekken over het 
zomerkamp en ouders de gelegenheid hebben om vragen te stellen omtrent het zomerkamp. Dit jaar 
vindt de ouderavond plaats op 20 mei om 20:00u in ons clubhuis aan de Nieuwe Haven. Rond 
21:00u zal de avond weer afgelopen zijn. Mocht u verhinderd zijn bij deze avond aanwezig te zijn, 
dan kunt u dit aangeven bij de leiding van de speltak van uw zoon of dochter. De leiding zorgt ervoor 
dat er koffie en thee op de avond aanwezig zal zijn. Vergeet niet de datum alvast in uw agenda te 
zetten! 

Voor eventuele vragen over het zomerkamp kunt u mailen naar welpenjongens@janvanhoof.nl of 
welpenmeisjes@janvanhoof.nl , of telefonisch contact opnemen met een van de volgende personen: 

Welpen-jongens:   Raksha   06-51264096 

   Sahi   06-49536320 

Welpen-meisjes: Tabaqui  06-15042204 

   Ikki   06-24365170 

Wij hopen hiermee u van voldoende informatie te hebben voorzien. 

Met vriendelijke groet, 

 

de welpen-jongens-  en welpen-meisjesleiding 


