
 

Beste ouders/verzorgers van de kinderen van Nuland en de Kruisstraat, 

 

Wij zouden graag weer een gezellig zomerkamp organiseren op het terrein van 

Jozefoord op maandag 26, dinsdag 27, woensdag 28 juli 2021 (de eerste week 

van de zomervakantie). We zijn begonnen aan de voorbereidingen en hebben al 

wat enthousiaste vrijwilligers gevonden als leiding.  

 

Echter is er door Corona nog niet duidelijk of er op die dagen ook een evenement 

plaats mag vinden. Het kamp heeft vorig jaar ook al niet door kunnen gaan, dus 

hebben we een plan B bedacht, voor het geval er eind juli nog geen evenement 

mag plaatsvinden.  

Plan B bestaat ook uit een zomerkamp maar dan op woensdag 1, donderdag 2 en 

vrijdag 3 september. Dit is de laatste week van de zomervakantie i.v.m. de 

kermis aan het einde van de week. Wellicht is dit wel mogelijk omdat het later in 

het jaar is.  

 

Omdat het nog niet duidelijk is welk plan mogelijk is, zouden we u willen vragen 

om op het inschrijfformulier aan te geven wanneer uw kind graag mee wil doen 

met het zomerkamp. Het is dus mogelijk om allebei de data aan te kruisen, als ze 

allebei de data kunnen. Echter wordt er maar 1 kamp georganiseerd. Zodra er 

door de overheid meer duidelijkheid is geschept wanneer evenementen weer 

mogelijk zijn, krijgt u van ons te horen wanneer de definitieve datum is van het 

zomerkamp. Onze eerste optie is dus 26-27-28 juli, mocht dit niet mogen van de 

overheid dan is de andere optie 1,2,3 september.  

 

U kunt uw kind inschrijven door het inschrijfformulier in te vullen en samen met 

het inschrijfgeld in de brievenbus te doen. De brievenbus staat de hele maand 

mei bij de ingang van AH Nuland. U hebt dus de hele maand mei de tijd om uw 

kind in te schrijven voor het zomerkamp.  

 

Mochten er vragen zijn, laat het ons weten.  

 

Met vriendelijke groet, 

Hoofdwerkgroep Zomerkamp 

 

 

  



 

 

Inschrijfformulier Zomerkamp 
Het inschrijfgeld bedraagt: 

€ 25.00 voor het 1e kind - € 22.50 voor het 2e kind - € 20.00 voor het 3e kind uit hetzelfde gezin. 

 

Naam     :     Jongen / Meisje 

Adres    :     Woonplaats              : 

Geboortedatum    :     Telefoonnummer thuis    : 

Mobiel Nummer    :      Medicijnen  Ja / Nee 

Bijzonderheden    : 

 

Mijn kind gaat mee op kamp op 26-27-28 juli:  

Mijn kind gaat mee op kamp op 1-2-3 september:  

 

Mijn zoon / dochter gaat volgend schooljaar naar groep 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – VO 

 

Mijn zoon / dochter blijft wel / niet slapen.  

(Slapen is alleen toegestaan voor kinderen die naar groep 6–7–8 of het voortgezet onderwijs gaan ) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Naam     :     Jongen / Meisje 

Adres    :     Woonplaats              : 

Geboortedatum    :     Telefoonnummer thuis    : 

Mobiel Nummer    :     Medicijnen  Ja / Nee 

Bijzonderheden    : 

 

Mijn kind gaat mee op kamp op 26-27-28 juli:  

Mijn kind gaat mee op kamp op 1-2-3 september:  

 

Mijn zoon / dochter gaat volgend schooljaar naar groep 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – VO 

 

Mijn zoon / dochter blijft wel / niet slapen.  

( Slapen is alleen toegestaan voor kinderen die naar groep 6–7–8 of het voortgezet onderwijs gaan ) 

 

Voor de ouders die willen helpen tijdens het kamp 

 
Naam:                                                                                        Telefoonnummer:                        

E-mail:        

                                                              Zet een kruisje wanneer u kunt helpen:                      

Opbouwen zomerkamp Zaterdag 24 juli  Zaterdag 28 augustus  

Vossenjacht kleine groepen Maandag 26 juli: 12.30uur aanwezig  Woensdag 1 september: 12.30uur aanwezig   

Vossenjacht grote groepen Maandag 26 juli: 12.30uur aanwezig  Woensdag 1 september: 12.30uur aanwezig  

Zeskamp kleine groepen Dinsdag 27 juli: 10.00uur aanwezig  Donderdag 2 september: 10.00uur aanwezig  

Zeskamp grote groepen Dinsdag 27 juli: 12.30uur aanwezig  Donderdag 2 september: 12.30uur aanwezig  

Bosspel kleine groepen Dinsdag 27 juli: 12.30uur aanwezig  Donderdag 2 september: 12.30uur aanwezig  

Bosspel grote groepen Dinsdag 27 juli: 10.00uur aanwezig  Donderdag 2 september: 10.00uur aanwezig  

Nachtspel grote groepen Dinsdag 27 juli: 21.00uur aanwezig  Donderdag 2 september: 21.00uur aanwezig  

Knutseltent  26 of 27 of 28 juli: Voorkeur:   1 of 2 of 3 september: voorkeur:   

Afbreken zomerkamp  Woensdag 28 juli vanaf 15.00uur  Vrijdag 3 september vanaf 15.00uur  

 

Alvast Bedankt voor uw inschrijving! 

Als we uw hulp kunnen gebruiken nemen we voor de zomervakantie contact met u op.  

www.sjbnuland.nl 


