DOEN! KPJ Nederwetten
P/a Nieuw Ervensestraat 5
5674 NS Nederwetten
jubileum@doennederwetten.nl
www.doennederwetten.nl

Hallo kinderen,
Leuk dat jullie mee doen aan de jeugd-tienkamp. In deze brief vinden jullie meer informatie.
Datum:
Locatie:
Tijd:

Kosten:
Thema:

zaterdag 15 juni 2019
feestterrein voor de Oude Toren, Nederwetten
aanmelden:
vanaf 10.30 uur
Start spellen:
11.00 uur
Einde jeugdmiddag:
16.30 uur
DOEN! leden:
gratis
niet-leden:
3 euro, te betalen bij aankomst op de dag zelf
jungle

Groepjes:

Je wordt ingedeeld in groepjes waarmee je de spellen gaat doen. Op de dag zelf,
hoor je in welk groepje je zit.
Eten/drinken: Je krijgt drinken en wat lekkers. Je moet zelf voor een lunchpakketje zorgen.
Heb je een allergie? Laat ons dat dan, vantevoren, via bovenstaand email adres
weten.
Kleding:
Je mag verkleed komen in het thema: jungle.
Het is wel belangrijk dat je gemakkelijk kunt bewegen in de kleding die je draagt.
De kleding kan nat en vies worden.
Er zijn ook spellen met water en/of zwembad. Het is dus slim om zwemkleding aan
te trekken EN reservekleding en een handdoek mee te nemen.
Je mag GEEN spikes, voetbalschoenen of andere scherpe dingen dragen.
Afhankelijk van het weer is het verstandig om ook regenkleding mee te nemen,
maar hopelijk is dit niet nodig.
Joker:
Bij deze brief zit een kleurplaat. Dit is de joker.
Je mag deze kleuren/knippen/versieren/plakken/knutselen enz.
Op 15 juni kun je de joker inleveren.
Degene met de mooiste/ creatiefste/origineelste joker, wint nog een leuke prijs!
Mee doen?
Ken je nog kinderen die op de basisschool zitten, die ook mee willen doen?
Mail ons dan snel!
Mee helpen? We kunnen nog hulp gebruiken; zoals juryleden en groepsleiders. Mail ons!
Vragen:
Als je nog vragen hebt, kun je ons mailen via bovenstaand email adres.
Daarnaast kun je voor vragen ook terecht bij:
Carolien Sengers, Marieke Rovers of Marga Arts.
Veel succes en tot dan!
DOEN! Nederwetten, Commissie jeugd-tienkamp

PS kijk op onze site of like ons op Facebook voor de laatste nieuwtjes en win-acties. Je vindt
daar ook het verdere programma van het feestweekend; zoals de Comedy Night, feestband Lijn 7
en de stratentienkamp. Iedereen is van harte welkom!

