Herfstkamp
Beste ouders en anderen,
Het ene spektakel volgt het andere op. Inmiddels staat het herfstkamp weer voor de deur.
We gaan dit jaar van vrijdag 22 oktober tot en met zondag 24 oktober naar het mooie Brabantse land,
te weten ons eigen terrein in ’t Schijf.
De leiding heeft het weer voor elkaar gekregen om een mooi en uitdagend programma voor te
bereiden, waarbij het jammer zou zijn als uw kind dit zou missen.
Voor de heen en de terugreis zoeken we nog ouders die ons naar Schijf willen rijden. Als u in de
gelegenheid bent, wilt u dit dan aangeven op het onderstaand briefje of aangeven bij Schipper
Bergenhenegouwen.
In een notendop:
Vertrek:
Terugkomst:
Verblijfplaats:
Meenemen:

Broodmaaltijden:
Kosten:
Noodtelefoon:

Vrijdag 22 oktober om 10:00 uur vanaf De Schut
Zondag 24 oktober om 16:00 uur ook weer op de Schut
’t Henhouse, Nederheidsebaan 33 ’t Schijf.
Voldoende stevige kleding die vies mag worden.
Warme trui, regenkleding.
Slaapmatje, slaapzak, wasspullen, handdoek
Zaklantaren
2 broodmaaltijden
€17,50 per persoon
06-19854929 (Schipper Durkstra)
06-40990842 (Schipper Bergenhenegouwen)
We zitten tegen de grens van België aan. Dit betekent dat we niet altijd goed
bereik hebben.

Inschrijving herfstkamp 2021
Hierbij geef ik…………………………………………………….. toestemming aan mijn
zoon / dochter …………………………………………………. om mee te gaan met het
herfstkamp van de Calandtroep van 22 t/m 24 oktober 2021.
Het verschuldigde kampgeld van € 17,50 maak ik uiterlijk 21 oktober 2021 over op
girorekening NL98 INGB 0000 2180 58 tnv st Calandtroep inz. Kampen.
Ik kan eventueel verkenners naar Schijf

Datum: ……………..

o Brengen Vrij 22/10
o Halen Zon 24/10

Handtekening:………………………………………………..

Dit ingevulde en ondertekende briefje graag uiterlijk 16 oktober 2021 inleveren
bij de leiding of mailen naar mdurkstra@calandtroep.nl

Calandtroep Rotterdam | info@calandtroep.nl | www.calandtroep.nl

Ouderavond
Aanstaande woensdag 13 oktober zal er eindelijk weer een ouderavond worden
gehouden. Mogelijk heeft u de aankondiging via de website of via de app-groep
gemist. Vandaar nog even dit briefje.
U bent van harte welkom om 20:00 uur, inloop vanaf 19:30 uur in ons groepshuis ‘De
Schut’ aan de Noorderkanaalweg 26 te Rotterdam.
We verwachten tussen 21:30 en 22:00 uur de avond af te sluiten.
Op de agenda staat het terug kijken op de afgelopen anderhalf jaar en vooral vooruit
kijken naar het komende jaar.
Ondanks dat bijna alle corona maatregelen zijn opgeheven, vragen we u om per
jeugdlid met slechts een ouder te komen. Op die manier hopen we dat het
troeplokaal niet te vol wordt.
We hopen u woensdagavond te mogen begroeten.

Het leidingteam
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