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Betreft: Ouderavond zomerkamp 

 

Delft, 17 juni 2021 

 

  

Beste ouders/verzorgers,  

 

Zomerkamp komt er langzaam maar zeker aan. Daarom zullen we een informatieavond voor de ouders 

organiseren op woensdag 23 juni om 19:00.  

Omdat we het belangrijk vinden dat we elkaar daadwerkelijk kunnen spreken zullen we de ouderavond 

organiseren op het grasveld van ons clubhuis, rekening houdend met de anderhalve meter regel.  

Omdat we ook de mensen die niet in de gelegenheid zijn om te komen of het liever online willen volgen 

de kans willen geven om ook mee te doen zullen we daarnaast ook een link via Jitsi openstellen. 

 

Tijdens deze bijeenkomst zullen we grofweg uitleggen hoe het zomerkamp in elkaar steekt en er zal voor 

de ouders de gelegenheid zijn om ons vragen te stellen of om ervaringen te delen met de andere ouders. U 

kunt dus aanschuiven als uw zoon/dochter mee gaat op kamp, maar ook meedoen met de ouderavond als 

u meer informatie wilt hebben over het zomerkamp voordat u een beslissing neemt.  

 

Omdat we niet oneindig veel mensen kunnen ontvangen vragen we wel of u alstublieft dit formulier wilt 

invullen waarin u aangeeft of u wilt meedoen aan deze ouderavond en of u dat dan met ons op het gras-

veld wilt doen of digitaal, via Jitsi.  

Er kan per kind één ouder aanwezig zijn om van alle gezinnen iemand in de gelegenheid te stellen mee te 

doen.  

 

Heeft u nog geen gezondheidsverklaring ingevuld en gaat uw zoon of dochter mee op zomerkamp? We 

zullen tijdens de ouderavond gezondheidsverklaringen verzamelen. We zullen ervoor zorgen dat er ook 

een stapeltje lege formulieren ligt dat u met de hand kunt invullen, indien u daar liever gebruik van wil 

maken.  

 

Na de ouderavond zullen we een verslag met alle ouders delen dat nog kan worden nagelezen. 

 

De koffie en thee staan vanaf 19:00 uur klaar.  

Als u nog vragen heeft kunt u altijd bellen naar:  

Patrick Slootweg   015-7507024  06-14469789  

Joyce van Vliet    06-37270149 

 

Hopelijk tot 23 juni!  

 

Met vriendelijke groet,  

Namens de Estaleiding,  

Patrick Slootweg. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfq3YPfMPUSSeSgKfOAqDy_Ku2oHudW4mjRJtTAexLRNdRQOg/viewform?usp=sf_link

