Ponykamp informatie
Van zaterdag 23 juli t/m maandag 25 juli,
Verblijven wij op de manege Hogerduinenweg 1a in
Mariaheide .
Ouders, voor noodgevallen zijn we bereikbaar op
06-21915021 / 06- 34994910
Heeft uw kind een dieet, medicijnen, een ziekte of andere
bijzonderheden, geef dit dan door aan de leiding zodat wij
hier rekening mee kunnen houden.

Wat neem je allemaal mee.....
Slaapzak of dekbed
Kussen
Makkelijke (warme)
kleding
Pyjama
Makkelijke schoenen
Rijkleding
Cap/laarzen
Toiletspullen
Handdoek/washandje /
Badhanddoek
Zwemkleding / slippers
Zaklamp
Spelletjes
Goed humeur
Medicatie (als nodig)
Verkleed kleren
(paardenmodeshow)
Zet overal je naam op!!
Als je iets kwijt bent of als je kostbare spullen verliest is
dat je eigen verantwoordelijkheid.

Programma.
Zaterdag
10.00 uur aankomst en inrichten van de slaapplaats
11.00 uur shirts verven
13.00 uur lunch
14.30 uur Speurtocht
18.00 uur eten
19.00 uur vrije tijd
20.00 uur kampvuur
23.00 uur bosspel
00.30 uur naar bed
Zondag
08.30 uur opstaan
08.45 uur ontbijten
10.00 uur paardrijden (dressuur)
12.00 uur lunch
13.00 uur spel (enveloppen spel)
15.00 uur paardrijden (springles)
18.00 uur eten
20.00 uur ‘Talentenjacht’
23.00 uur bosspel
00.30 uur naar bed

Maandag
08.30 uur opstaan
08.45 uur ontbijten
09.45 paardrijden
12.00 uur lunch
13.00 uur spellen
15.00 uur tas pakken
16.00 uur einde

Beste ouders / verzorgers
Zoals u weet is het bijna vakantie, dat wil zeggen:
‘’ponykamp!!’’
We verwachten de kinderen zaterdagochtend 23 juli om
10:00 uur in de kantine van manege Hogerduinen. Het
zou fijn zijn als alle ouders / verzorgers om 10:15 uur
weer vertrokken zijn, zodat we gelijk kunnen starten met
de eerste activiteit.
Na een aantal leuke, actieve en gezellige dagen gehad te
hebben verwachten wij alle ouders/verzorgers maandag
25 juli om 16.00 uur weer terug in de kantine van
manege Hogerduinen om uw kind(eren) op te halen.
Wij hebben nog een aantal vragen (zie bijlage), graag
ingevuld inleveren bij de manage voor aanvang van het
kamp!
De betaling vóór 7 juli 2021 contant betalen op de
manege.
Verder willen wij nog even benadrukken, dat
waardevolle spullen meegenomen mogen worden, dit is
geheel op eigen risico. Kinderen mogen in geval van
nood in alle situaties gebruik maken van een aanwezige
telefoon.
BIJLAGE:

Naam kind:
Telefoonnummer (in geval van nood) en Telefoonnummer:
e-mail adres ouders / verzorgers.
Mobiel:

E-mail:

Gebruik uw kind medicijnen? Zo ja,
welke en wat is de frequentie van het
gebruik? En wanneer moet uw kind de
medicijnen innemen?

Heeft uw kind bepaalde
voedingsvoorschriften? Zo ja, welke?

Heeft uw kind bijzonderheden die
belangrijk kunnen zijn tijdens deze
dagen? Zo ja, welke?

Ik geef toestemming om foto’s/video’s te Ja/nee
plaatsen van mijn kind:

Datum:

Handtekening:

WIJ WENSEN JULLIE EEN SUPER
GEZELLIG PONYKAMP!
Kampcommissie
Kelly van de Kerkhof
Sara van Hees
Laura van Dalsum
Femke de Groot
Nikki van de Hoogen

