
Het	  is	  bijna	  zover…	  	  	  	  Ponykamp!	  	  

Wij	  hebben	  er	  alvast	  heel	  veel	  zin	  in	  J	  J	  J	  

	  

Praktisch:	  	  	  

Elke	  kampdag	  start	  om	  9u15,	  jullie	  worden	  ten	  laatste	  om	  9u	  verwacht	  en	  eindigt	  om	  17u.	  (Er	  is	  voor	  
–	  en	  naopvang	  voorzien	  voor	  de	  werkende	  ouders	  vanaf	  7u	  tot	  19u)	  	  

Voor	  de	  ouders	  die	  nog	  geen	  betaling	  hebben	  gedaan,	  maken	  jullie	  dit	  in	  orde	  voor	  de	  eerste	  
kampdag?	  (Reknnr.	  BE69	  7360	  4244	  8678	  –	  200	  euro,	  wie	  blijft	  slapen,	  25	  euro	  per	  nacht	  extra)	  	  

Wie	  nog	  geen	  inschrijvingsformulier	  bezorgt	  heeft,	  graag	  ook	  dit	  zo	  snel	  mogelijk	  zodat	  we	  jullie	  
kunnen	  verzekeren.	  	  

	  

Wat	  neem	  ik	  mee?	  

-‐   Paardrijlaarzen	  of	  stevige	  schoenen	  +	  sportieve	  schoenen	  
-‐   Paardrijbroek,legging	  of	  jeans	  met	  stretch	  	  
-‐   Korte	  broek	  
-‐   Reserve	  kleren	  
-‐   Toc/cap	  +	  bodyprotector	  	  (kan	  ook	  van	  ons	  gebruikt	  worden)	  
-‐   Zonnecrème	  +	  insectenspray	  	  
-‐   Zonnehoedje/pet/	  regenjas	  	  
-‐   lunch	  

	  

Wat	  laat	  ik	  thuis?	  

-‐   GSM	  
-‐   Snoep/koekjes/	  …	  	  
-‐   Centjes	  en	  andere	  waardevolle	  voorwerpen	  

	  

Wie	  blijft	  slapen:	  

-‐   Slaapzak	  
-‐   Pyjama	  +	  toiletspullen	  
-‐   Lege	  brooddoos	  	  
-‐   Genoeg	  kledij	  +	  reserve	  kledij	  	  

	  

è   Drank,	  10uurtjes	  en	  4uurtjes	  worden	  door	  ons	  voorzien.	  
è   Vergeet	  niet	  je	  naam	  in	  je	  spullen	  te	  zetten	  
è   We	  zullen	  regelmatig	  foto’s	  posten	  op	  onze	  facebook	  pagina	  zodat	  het	  thuisfront	  kan	  

meegenieten	  van	  onze	  activiteiten.	  (Liever	  geen	  foto’s	  van	  je	  kind	  online?	  Laat	  het	  ons	  even	  
weten)	  

è   Vrijdag	  zullen	  we	  rond	  16u	  het	  kampje	  afsluiten!	  


