Beste ouders, verzorgers.
Over een paar dagen zal uw kind / zullen uw kinderen meedoen aan het Summer Camp.
De exacte locatie kunt u vinden op onze website: https://www.summercamp.nl/locaties/
De Summer Camp beach Alags staan vlak bij de entree.
Aandachtspunten:
-

Het hek is open om 8.55 am (Geboekte pre care start vanaf 8 am)
Ouders, verzorgers zijn welkom om bij de opening te zijn op maandag. (dit duurt tot
ongeveer 9.15 am)
De groepsindeling wordt op maandag ochtend bekend gemaakt
Polo shirts liggen klaar voor uw kind(eren) om aan te trekken. Let op; dit polo shirt
zal op de locatie blijven tot aan het einde van de week Woensdag is “was dag”, alle
polo’s gaan mee naar huis voor een snelle was!
Kinderen nemen hun eigen lunch mee (wij zorgen voor tussendoortjes en drinken)
Geef alstublieft extra kleding mee asl uw kind soms een “toilet ongelukje” heeft
Ophalen gebeurt om 4 pm. (Geboekte after care eindigt om 5 pm)
Ouders, verzorgers zijn welkom op vrijdag om 3.30 pm voor het Summer Camp
lied op het plein

-

Blijf op de hoogte en volg:
Engels voor Bengels op Facebook of Instagram!

-

Wij zijn bereikbaar op het volgende nummer:
(whats app heeft de voorkeur) 06-81177037. We proberen zo snel mogelijk te
reageren.

-

Lees alstublieft de volgende pagina’s voor de CORONA aanpassingen

We kijken er naar uit om u en uw kind(eren) te mogen verwelkomen!
Namens de hele staff staff,
Hartelijke groeten,
Miss Marie and Mister Marc
www.summercamp.nl
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CORONA aanpassingen:
- We volgen de richtlijnen van RIVM en Rijksoverheid
- Alle informatie is ook terug te vinden op onze website
- Eé n ouder, verzorger per gezin
- Ouders, verzorgers houden 1,5m. afstand van elkaar
- Ouders, verzorgers mogen niet in het Summer Camp gebouw komen
- We verwelkomen u en uw kind(eren) op maandagochtend op het plein
- Het plein is ook de plaats waar u uw kind(eren) de andere ochtenden kunt brengen en ‘s
middags weer op kunt halen
- Indien uw kind koorts heeft, hoest, of keelpijn heeft, dan kan hij/zij niet naar het Summer
Camp komen, totdat hij/zij tenminste 24 uur klachtenvrij is
- Indien een gezinslid koorts heeft, hoest, of keelpijn heeft, kan uw kind / kunnen uw
kinderen niet naar het Summer Camp komen, totdat hij/zij tenminste 24 uur klachtenvrij is
- Gebruik het medisch formulier (aangehecht) indien uw kind medische aandoeningen heft
waar wij van op de hoogte dienen te zijn. Ook allergieë n, zoals hooikoorts, , die Corona
gerelateerde symptomen veroorzaken. In het geval van ernstige symptomen, kunnen wij
een doktersverklaring vragen
- We beginnen de dag met het schoonmaken van de handen. We wassen de handen frequent
met water en zeep
- We zullen regelmatig de tafels, deurklinken, trapleuningen, wasbakken/kranen en
toiletten schoonmaken
- Vrijdagmiddag aanpassingen door Corona maatregelen:
Lees verder op de volgende pagina >>
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-

De graduation vindt plaats met de deelnemende kinderen en staff
Helaas kunnen ouders, verzorgers niet aanwezig zijn, maar daarom zullen wij alle
zang- en dansuitvoeringen opnemen
We nemen individuele foto’s van alle kinderen tijdens het ondertekenen van hun
certiAicaat
We sturen u een bestand van het Sumemr Camp van uw kind met alle Ailmpjes en
foto’s gemaakt tijdens de graduation*

* Wees u bewust indien u GEEN permissie heeft gegeven voor het maken van foto’s en
Ailm, dat wij een alternatieve manier creë ren zodat uw kind buiten beeld blijft tijdens de
optredens en het ondertekenen
Op maandagochtend zullen wij blauwe polsbandjes uitdelen aan de kinderen die permissie
hebben om op foto’s en in video’s te gaan
We hebben rode polsbandjes voor degenen die geen permissie hebben om op foto’s en in
video’s te gaan.
Laat u deze polsbandjes om gedurende de week, zodat de staff rekening kan houden met
uw verzoek.
We laten dagelijks een samenvatting van de dag zien op Facebook, maar zullen geen namen
gebruiken of kinderen ‘taggen’.
We zorgen ervoor dat Summer Camp net zo plezierig zal zijn als andere jaren!
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Medisch formulier
Naam kind: __________________________________________________________
Geboortedatum kind: _______________________________________________
Summer Camp week datum: _______________________________________
Allergieë n / anders: _________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Naam medicatie: ____________________________________________________
Frequentie om toe te dienen: ______________________________________
Hierbij verklaar ik dat de Head Teacher van het kamp mijn zoon /
dochter, zijn / haar medicatie mag toedienen.
Naam ouder, verzorger: ___________________________________________
Plaats, datum: ______________________________________________________
Handtekening: ______________________________________________________
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