Wat leuk dat je meegaat op kamp!
We weten zeker dat het dit jaar weer een onvergetelijke
kampweek wordt. In deze kampgids kom je meer te
weten over de activiteiten, spelletjes en uitjes die we
gaan doen tijdens het kamp. Ook vind je handige
informatie, zoals je inpaklijst! Het zal een hele drukke
week worden, dus bereid je maar goed voor.
Op vrijdag 23 juli 2021 om 19:00 uur begint de
kennismakingsavond. De locatie is Speeltuin
Afrikaanderplein 38, Rotterdam.
Zorg ervoor dat jij samen met je ouders op deze avond
aanwezig bent! Tijdens de kennismakingsavond maak
je kennis met je groepsleider. Hij of zij legt uit wat je
van het kamp kunt verwachten. Ook kun je die avond
zelf vertellen of er dingen zijn waar wij rekening mee
moeten houden (bijvoorbeeld of je allergisch bent voor
bepaald eten).

Dit jaar verblijven we op een nieuwe locatie:
Kamphuis “Land van Kleef”
Land van Kleef 6
5175 BT, Loon op Zand
Het kampterrein bevindt zich midden in de bossen.
Rond het kamphuis valt er genoeg te doen: klimmen,
voetballen, hutten bouwen, van de kabelbaan af gaan,
en volop ruimte om lekker vrij te spelen!
Het bijzondere aan dit
kampterrein is dat er
dieren aanwezig zijn:
konijnen, eekhoorns,
geiten en zelfs hertjes.
Sommige dieren mag je
ook aaien. Het spreekt
voor zich dat je lief en
respectvol bent voor al
deze dieren!
Verder is het heel leuk om tijdens de kampweek post
te ontvangen. Jouw familie en bekenden kunnen een
kaartje sturen naar het adres bovenaan de pagina.
Let op: Vermeld in de aanhef de naam van het kind en
“Kinderkamp Rotterdam” zodat de post goed aankomt!

Je ouders kunnen tijdens de kennismakingsavond alle
vragen aan ons stellen. Alleen voor dringende zaken
kunnen ze daarnaast nog contact opnemen met:

Tijdens de kampweek:
Land van Kleef 6
5175 BT, Loon op Zand
06 – 15 24 86 71
info@kikaro.nl
Voor, tijdens én na de kampweek kun je alle updates
(met héél veel leuke foto’s) over het kamp bijhouden
op onze speciale website: www.kikaro.nl.

Buiten de kampweek om:
Stichting Kinderkampen Rotterdam
Jan Evertsenplaats 125
3012 HT, Rotterdam
https://kinderkampen-rotterdam.nl/

Dit jaar doen we het iets anders dan andere jaren. We
vertrekken namelijk niet in één grote groep, maar in
twee verschillende groepen naar het kampterrein.

De oudste jongens worden op zaterdag 31 juli om
12:00 uur verwacht bij de Leuvehaven in Rotterdam.
Deze kinderen ontvangen hierover nog een aanvullend
bericht. Zij gaan die dag met de zeilboot de Helena op
pad voor een spannende boottocht.
Alle andere kinderen vertrekken één dag later met de
bus naar Loon op Zand. Zij worden op zondag 1
augustus om 9:30 uur verwacht op het
parkeerterrein van metrostation Capelsebrug. Het is
belangrijk om op tijd aanwezig te zijn, want de bus
vertrekt om 10:00 uur!

Sommige van jullie zijn al vaker met ons kamp mee
geweest, maar voor anderen is dit pas de eerste keer.
De leiding stelt zich graag aan jullie voor!
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Dit jaar zijn er vijf personen die voor de eerste keer
mee gaan als leiding. Kun jij raden wie dit zijn?
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Wist je dat… veel van onze leiding zelf ook
als kind zijn mee geweest op dit kamp!
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Bij welke leiding zou jij het liefst in het groepje willen
zitten? Je hoort het op de kennismakingsavond!
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Zoals ieder jaar staat de kampweek weer vol met leuke
activiteiten: zwemmen, levend stratego, trefbal spelen,
film kijken, dansspelletjes, klimmen en ga zo maar
door… Je hoeft je dus zeker niet te vervelen!

We verwachten van jou dat je actief en enthousiast
deelneemt aan alle spelletjes. Het kan natuurlijk een
keer voorkomen dat je een spel of activiteit wat minder
leuk vindt. Dan is het nog steeds de bedoeling dat je je
beste beentje voorzet!
Op de volgende bladzijden vertellen we meer over een
aantal van de activiteiten die je tijdens de kampweek
kunt verwachten. Begin je al zin te krijgen?

Varen op de Helena
Hijs de zeilen!!! De oudste jongens en meiden beginnen
de kampweek met een unieke ervaring. Jullie gaan een
spannende boottocht maken op de Helena, een echt
zeilschip. Samen met de kapitein besturen we het schip
en slapen we een nachtje aan boord. Ben jij er klaar
voor om voor één dag een echte schipper te zijn?!

Zwemmen in Sportiom
Ben jij een echte waterrat? Of
een glijbaanfanaat? Maak je
dan klaar voor de spetterende
zwemdag! Een hele dag lang
leven we ons uit in het grote
zwemparadijs Sportiom.

Mountainbiken
In de Loonse en Drunense
Duinen, een natuurgebied
vlakbij ons kamphuis, gaan
de oudste kinderen een
avontuurlijke fietstocht
maken. Op een echte
mountainbike crossen we
dwars door de bossen. Ben
jij iedereen te snel af?

Efteling
Diep in de bossen wacht een wereld vol wonderen. Een
wereld waar je kennis maakt met magie, achtbanen,
sprookjes en avontuur. Deze wereld is natuurlijk…
de Efteling! Met alle kinderen gaan we een hele dag
naar het leukste pretpark van Nederland toe.

Jongens tegen de Meisjes
Laat je hersens kraken tijdens de ultieme kampquiz.
We verdelen de groep in tweeën: de jongens tegen de
meisjes. Zo vinden we het antwoord op de grote
vraag… wie zijn er slimmer: de jongens of de meisjes?

Bingo!
Wat is nou een kampweek
zonder een ouderwets potje
bingo? Tijdens deze avond
krijg je de kans om mooie
prijzen in de wacht te slepen.
Pas op, want foute bingo
betekent… een liedje zingen!

Klimmen
Lukt het jou om cool te
blijven op grote hoogtes?
We gaan het zien in het
klimbos! Met de oudere
kinderen klimmen en
roetsjen we van de ene
naar de andere boom!

Speurtochten
In de bossen van het
kampterrein gebeuren
mysterieuze dingen…
Zowel de coole
kabouters als de toffe
tieners gaan een eigen
detectivespel spelen
waarin ze het mysterie
zullen ontrafelen!

Bonte avond
Trek je mooiste outfit
aan, doe je haren goed,
oefen nog één keer je
dansmoves in de spiegel
en… ga ervoor! Tijdens
de bonte avond sluiten
we de kampweek af met
een spetterend feest.

Op kamp gelden de volgende regels:
















Iedereen doet mee aan alle activiteiten.
De kinderen gaan alleen onder begeleiding van het
kampterrein af;
Tijdens het eten gaan alle petjes af;
Jongens en meisjes slapen altijd gescheiden, behalve de
Superhelden;
Eventuele ruzies met andere kinderen worden in
samenwerking met de groepsleiding uitgepraat;
Kinderen tot 10 jaar geven hun zakgeld in bewaring bij hun
groepsleiding en kunnen hier tijdens de kampweek om
vragen;
De toffe tieners mogen het geld zelf bij zich houden, maar
zijn er dan zelf verantwoordelijk voor; beter is het om het bij
de groepsleiding in bewaring te geven.
Zakmessen, lucifers en ander gevaarlijk "speelgoed" worden
door de leiding ingenomen;
Mobiele telefoons zijn tijdens de kampweek niet toegestaan.
Mobiele telefoons die wel zijn meegenomen, worden
ingenomen en pas aan het einde van de kampweek weer
teruggegeven.
Het is voor de kinderen uit het kinderkamp verboden om te
roken of alcohol te gebruiken;
Worden zaken expres kapot gemaakt dan zullen de kosten
hiervan op de ouders en of verzorgers worden verhaald;
Bij zorgwekkend gedrag zal de hoofdleiding contact opnemen
met de ouders/verzorgers van het betreffende kind. Het kan
voorkomen dat een kind dan niet langer op het kamp kan
blijven. U dient als ouder/verzorger dan ook ten alle tijden
bereikbaar te zijn.

Checklist (kijk goed of je alles hebt ingepakt!)
Medicijnen (als je die gebruikt)
1-persoonshoeslaken
Slaapzak
Kussensloop en kussen
Douchegel en shampoo
Tandenborstel en tandpasta
Kam of borstel
Badslippers
Zwembandjes (voor kinderen zonder diploma)
Zaklantaren met volle batterijen
Zakgeld in portemonnee
Klein rugzakje (voor als we ergens heen gaan)
Stevige schoenen
Sportschoenen
Regenjas
Kaplaarzen
Lange en korte broeken
Pyjama
Voor iedere dag schoon ondergoed
Voor iedere dag schone sokken
Voor iedere dag schoon shirt/T‐shirt
Zwemspullen
Trui
Minstens 5 handdoeken
Washandjes
1 set kleding apart verpakt wat weggegooid mag worden.

Tot slot nog deze aandachtspunten:
Het is verplicht om alle spullen vooraf te voorzien
van je naam (bijv. door een stukje leukoplastpleister in
je kleding te plakken en dan met pen je naam erop te
schrijven). Zo voorkom je dat je spullen kwijtraakt.
Neem geen dure spullen of kleding mee en zorg voor
voldoende kleding zodat je ook tijdens de thuisreis
schone kleding aan kunt.
Verpak je spullen niet in vuilniszakken of plastic tassen
maar zoveel mogelijk in een stevige (reis)tas.
Gevaarlijke spullen zoals aanstekers, lucifers,
zakmessen, enz. mag je niet meenemen op kamp. Ook
mobiele telefoons zijn in de kampweek niet toegestaan.
Medicijnen worden in bewaring gegeven bij de
kampleiding. Zij zorgen ervoor dat de kinderen dit op tijd
krijgen toegediend.
Zakgeld wordt voor kinderen tot 10 jaar in bewaring
genomen door de groepsleiding. Kinderen ouder dan 10
jaar mogen dit zelf beheren maar zijn er dan ook zelf
verantwoordelijk voor (beter is het om het ook aan de
groepsleiding in beheer te geven).

Volg deze punten goed op dan ben je verzekerd van
een probleemloze kampweek!

Volg het kamp online!
Natuurlijk hoeven de thuisblijvers onze pret niet te
missen! Gedurende de hele week zullen er foto’s en
verslagen verschijnen op onze weblog: www.kikaro.nl.

Tijdens de ouderavond krijg je een flyer met het
wachtwoord waarmee de beveiligde pagina’s met
verslagen en foto’s van de kampweek geopend kunnen
worden.
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