
CJV Borne zomerkamp  
9 t/m 11 augustus 2020 bij het clubhuis 

 

Tijden en locatie:  
Alle dagen vinden plaats bij ons clubhuis; Piepersveldweg 5, Borne.  
 
Zondag 9 en maandag 10 augustus: 
 van 8:30 uur tot 20:30 uur voor de leden tot 12 jaar.  
Voor de leden van 12 jaar en ouder duurt het programma tot 22:30 uur.  
 
Dinsdag 11 augustus: 
Voor alle leden van 8:30 uur tot 17:00 uur.  
 
We beginnen alle dagen met ontbijt.   
Dinsdag verzorgen wij geen avondeten, tussen de middag eten we brood.  
 
Deelname:  
Wij verwachten dat jullie je kind thuis houden als; 

 Uw kind in de 24 uur voor aanvang van het kamp verkoudheidsklachten heeft (gehad) 
(neusverkoudheid; loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, benauwdheid, verhoging, koorts 
en/of plotseling verlies van reuk of smaak). 

 één van de huisgenoten koorts of benauwdheidsklachten heeft 

 in de afgelopen 7 dagen  het corona virus is vastgesteld bij uw kind 
 
Als uw kind tijdens het kamp ziek wordt of klachten krijgt, zullen we contact met u opnemen, en 
moet uw kind direct naar huis. Dus zorg dat u bereikbaar bent op het telefoonnummer dat bij ons 
bekend is.  
 
Halen en brengen:  
Laat de kinderen zoveel mogelijk alleen naar het clubhuis komen. Als ze worden gebracht, dan 
mogen de ouders mee tot aan het hek. Daar staat leiding om de kinderen op te vangen.  
 
Afstandsregels:  

 Voor de kinderen geldt geen afstandsbeperking tot elkaar 

 De leiding moet 1,5 meter afstand houden tot de kinderen van 13 jaar en ouder 

 Bij sport en spel geldt voor de leiding de afstandsbeperking tot de leden niet, maar zal de 

leiding fysiek contact zoveel mogelijk beperken.  

 De leiding moet altijd 1,5 meter afstand tot elkaar houden. 

Hygiëne maatregelen:  
De leiding zorgt dat gedurende de dag oa de toiletten, deurklinken en spelmateriaal regelmatig 
gereinigd worden.  
Er is hand alcohol beschikbaar. Bij de wasbakken staat voldoende zeep om de handen te wassen en 
papieren doekjes om de handen af te drogen.  
Iedereen moet voor het eten de handen wassen.  
 

Voor zover niet hierboven beschreven zullen wij de regels van de richtlijn vakantiedagactiviteiten 

volgen, deze richtlijn ontvangt u als bijlage bij deze gegevens.  



Bagagelijst: 
Wilt u ervoor zorgen dat uw kind elke dag onderstaande bij zich heeft (of aan heeft).   

 Extra set kleren 

 Vest/jas 

 Dichte schoenen 

 Slippers 

 Zwemkleding/handdoek 

 Fiets (alleen zondag nodig) 

 Warme kleding voor het avondspel (alleen op zondag en maandag voor de 12+ leden).  
 
Graag alles in één tas per kind mee geven, voorzien van naam.  
 

Wilt u zelf zorgen dat uw kinderen ’s ochtends ingesmeerd worden (afhankelijk van het weer). Wij 
zorgen ook voor zonnebrandcrème en zullen de kinderen, indien nodig, in de loop van de dag 
nogmaals insmeren.  
 
Wij adviseren om mobiele telefoons of andere kostbare spullen thuis te laten! Wij zijn niet 
verantwoordelijk voor verlies of beschadigingen aan elektronische apparaten. 
 
Er wordt door het CJV voor voldoende drinken gezorgd, dus ook dit hoeft niet mee. 
Wij hebben ons eigen ‘snoepwinkeltje’ waar de kinderen tijdens kamp snoep uit mogen zoeken.  
Liever geen geld meenemen tijdens kamp.  
 
Als uw zoon of dochter extra aandacht nodig heeft, bijvoorbeeld in verband met medicijnen laat u 
ons dat dan even weten. Medicijnen kunt u, voorzien van naam en gebruiksaanwijzing, bij aanvang 
van het kamp aan de leiding afgeven. 
 
Als we rekening moeten houden met speciale diëten of vegetarisch eten wilt u dit dan zo snel 
mogelijk doorgeven.  
 
Facebook/Instagram: We proberen tijdens kamp elke dag een berichtje op onze facebook/instagram 
pagina te plaatsen. Als u facebook/instagram heeft, kunt u ons (CJV Borne) opzoeken en “leuk 
vinden”, zodat u de berichtjes kunt zien.  
 
Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met een van de onderstaande personen, ook tijdens 
het kamp zullen wij bereikbaar zijn via deze telefoonnummers. Contact opnemen kan ook via de mail 
naar info@cjvborne.nl.  
   
 
 Sonja Gierveld  Kirsten Smid 
 06-30195960  06-40593282 
 
 

 

 


