
  

Beste ouder 

Met deze brief willen we u wat info geven omtrent het sportkamp van 6 – 10 juli. 

Er zullen 2 verschillende bubbels zijn waarbij we de grens van 50 nooit overschrijden:  
1) Kleuters met kinderen van crea -en omnisportkamp in de namiddag. 
2) Kinderen van avonturen -en omnisportkamp met de kinderen van crea -en 

omnisportkamp in de voormiddag. 

Waar zet en haalt u uw kind af: 
1) Kleuterkamp: afzetten en ophalen aan de poort van de gemeenteschool Alveringem. 

2) Crea -en omnisportkamp: afzetten aan de voetbalpleinen van Alveringem. 

                                               Ophalen aan de poort van de gemeenteschool 
Alveringem. 

3) Avonturen -en omnisportkamp: afzetten en ophalen aan de voetbalpleinen van 
Alveringem. 

Eten: 
1) Picknick voor ’s middags 

2) Geef uw kind een hervulbare fles voor water mee en die vullen we bij indien hij 
leeg is. 

3) We geven dit kamp geen tussendoortje om besmettingsgevaar te vermijden. Dus 
breng zelf een stuk fruit voor in de voormiddag mee en een koek voor in de 
namiddag. 

Kledij: 
1) Sportschoenen 

2) Sportkledij 

3) Regenjas 

Extra info: 
1) Als uw kind aankomt op het kamp gaat het alleen verder vanaf de ‘vlag van 

sportlab’. 
2) Het eerste wat uw kind doet is zijn handen wassen op de daar voorziene plek. De 

rest van de dag zullen we op regelmatige basis hun handen laten wassen en/of 
ontsmetten. 

3) Hou zelf voldoende afstand bij het afzetten en ophalen van uw kind. Breng een 
mondmasker mee voor het geval er te veel mensen zijn. Aan de gemeenteschool 
staan er stippen op 1,5 m afstand van elkaar als u staat te wachten aan de poort. 



4) U vindt een ingevuld en ondertekend exemplaar van de CM en Bond Moyson op 
de website onder de link ‘nieuws’ om geld terug te krijgen van de ziekenbond. 
Indien u een andere ziekenbond hebt dan vullen we dit op het kamp in.  

LET OP! Zelf nog eigen gegevens en bedrag invullen. 

We kijken er alvast naar uit om er een tof en veilig kamp van te maken !!!  

Tot dan. Pieter en Yessica. 


