Beste ouders, verzorgers.

Over een paar dagen zal uw kind / zullen uw kinderen meedoen aan het Teen Camp.
De exacte locatie kunt u vinden op onze website: https://www.proenglish.nl/teen-camp/locatie/
Volg de Teen Camp beach Clags naar de entree.
Aandachtspunten:
-

Check in tot 13 jaar om 2.15-3.00 pm
Check in 14+ jaar om 3.00-3.45 pm
Ouders, verzorgers zijn welkom om bij de opening te zijn op zondag om 4 pm. (dit duurt
tot ongeveer 4.30 pm)
Polo’s en T- shirts liggen klaar voor uw kind(eren) om aan te trekken.
We testen de kinderen op zondag, zodat we ze in het juiste niveau van Class kunnen laten
werken
Ouders, verzorgers zijn welkom op vrijdag om 2.30 pm Friday voor onze Teen Camp
High Tea en graduation in tuin (dit duurt tot ongeveer 4 pm)

-

Blijf op de hoogte en volg:
Engels voor Bengels op Facebook of teen_camp_pro_english op 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
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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 het kasteel niet betreden, tenzij zij zijn uitgenodigd voor de
ceremonie binnen (vanwege slecht-weer omstandigheden)
- Gezondheidsscreening tijdens check in (Corona gerelateerde vragen)
- In de tuin kunnen de kinderen worden opgehaald op vrijdagmiddag
- 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 wassen regelmatig de handen met water en zeep.
- We maken tafels, deurklinken, trapleuningen, wasbakken/kranen, en toiletten regelmatig
schoon

Lees verder op de volgende pagina >>
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We laten dagelijks een samenvatting van de dag zien op Facebook en Instagram, maar zullen geen
namen gebruiken of kinderen ‘taggen’.
* Wees u bewust indien u GEEN permissie heeft gegeven voor het maken van foto’s en Cilm, dat
wij een alternatieve manier creë ren zodat uw kind buiten de camera blijft
Op zondag 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.
Deze polsbandjes graag om laten houden gedurende de week, zodat de staff rekening kan houden
met uw verzoek.

We zorgen ervoor dat Summer Camp net zo plezierig zal zijn als andere jaren!
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Paklijst

Korte broeken

Toilet artikelen (geen gas)

(Spijker)broeken

Anti-muggen product (geen gas)

Sport kleding

Zonbescherming

T-shirts

Zonnebril

Tops (geen korte truitjes)

Hoed / pet (om buiten te dragen)

Trui / vest

Waszak (plastic)

Sokken

Medicatie (indien nodig)

(Sport) schoenen

Optioneel:
Extra bril of contactlenzen

Slippers

Boek(en)

(Regen)jas

Kleine spelletjes/ speelkaarten

Pyjama

Horloge

ondergoed
Douche handdoek
Strand handdoek
Zwemkleding

Teen Camp polo + T-shirt en bidon worden op zondag uitgereikt.
Hetzelfde geldt voor de (bestelde) truien.
Beddengoed is aanwezig.
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Goed om te weten
Merk zoveel als mogelij.k Ondanks dat bovengenoemde lijst een suggestie is, vinden wij het
belangrijk. Het staat vrij om aanvullende dingen mee te nemen. Voor “2 week campers” raden we
aan om de juiste hoeveelheid af te stemmen. Ook belangrijk om te vermelden is dat de kinderen de
mogelijkheid hebben om hun kleding te wassen (handwas!!)
Indien er per ongeluk spays, aanstekers, sigaretten, drugs of (alcoholische) dranken worde
meegebracht, zal dit op zondag moeetn worden ingeleverd. Als de staff deze items (of etenswaar)
vindt in de kamer, dan hebben zij toestemming om dit weg te halen.
Neem geen andere/extra apparaten mee. Eén telefoon is voldoende. Mocht de staff extra
apparaten vinden, dan hebben zij toestemming om deze in te nemen. Er is dagelijks WiFi-tijd, na
dit moment zullen alle telefoons veilig worden opgeborgen. Breng een oplader en kabel mee met
de naam erop!
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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: ______________________________________________________

Signature: _____________________________________________________________________________
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