Liefste KSA’er, Beste ouder/voogd,
Hier zijn we weer! Kan je niet meer wachten tot je opnieuw kan
ravotten met al je vrienden? Wel, wij hebben goed nieuws voor
jou. Want van 10 tot 19 augustus gaan we met z'n allen naar
Maaseik om daar 10 fantastische dagen te beleven op KSAkamp! Onze pimpampoentjes vertrekken pas 15 augustus en
vervoegen ons voor de laatste 5 dagen kamp. Jippie!
Inschrijven
STAP 1: Vul het online inschrijvingsformulier in. Je vindt het formulier op
onze website of via deze link en QR-code.
https://forms.gle/vFA7282b68j47K8J8
STAP 2: Je schrijft 135 euro over op het rekeningnummer van onze KSA:
BE47 7383 1202 5780 met de vermelding “ZOMERKAMP KSA + NAAM + GELEDING*” vóór
25 juli.
Voor de pimpampoentjes (3de kleuter) bedraagt het inschrijvingsgeld 65 euro.
Door de algemeen toenemende prijzen zijn ook wij genoodzaakt ons inschrijvingsgeld iets te verhogen. Geen
paniek! Jullie kunnen nog steeds een groot deel van het bedrag terugkrijgen via de mutualiteit en/of de fiscale
attesten.

Verdere info
Voor aanvang van ons zomerkamp ontvangen jullie thuis nog een Knipoogje met daarin alle
praktische informatie (kampvalies, afspraken voor vertrek/terugkomst…). Diezelfde
informatie
zullen
jullie
ook
terugvinden
op
onze
website
(https://www.ksadekouter.be/info), net als de medische fiche en de medicatiefiche.
Maandagavond 8 augustus verwachten we jullie, samen met jullie valies, op de
kampwake. Hier dienen jullie ook de ingevulde medische fiche in die jullie op onze
website terug kunnen vinden onder ‘Informatie – Groot Kamp’. Daarnaast is kampwake ook
de ideale gelegenheid om je uniform uit te breiden!
Vragen
Heb je nog vragen? Aarzel dan zeker niet om ons te contacteren
via hoofdleiding@ksadekouter.be of telefonisch via 0493 55 08 99 (Mana) of 0498 48 65 61
(Noor).
Wij kijken er alvast naar uit om samen met jullie naar Maaseik te trekken deze zomer!
Liefs,
Leiding KSA De Kouter

*GELEDINGEN: Pimpampoentjes: 3de kleuter; Sloebers: 1ste en 2de leerjaar; Kastaers: 3de en 4de leerjaar;
Roodkappen: 5de en 6de leerjaar; Jimmers: 1ste en 2de middelbaar; Simmers: 3de en 4de middelbaar; 16+: 5de
middelbaar

