KOFFERLIJST BÜTGENBACH 2022
THEMA SUPERHELDEN ( kleuterklas tem 3de leerjaar): Laure en Wouter
Witte tshirt (zal nadien niet meer wit zien)
2 wc rolletjes
Stuk karton van minstens 30cm x 30cm
THEMA OLYMPISCHE SPELEN (4de tem 6de leerjaar): Pieter en Remi
Witte tshirt (zal nadien niet meer wit zien)
Kampcoördinator: Lien
Kledij : Gelieve alle kledij te naammerken!
Ouders van kinderen in de groep “superhelden” mogen gerust kledij in zakjes steken per dag. Zij kunnen moeilijk zelf kiezen wat ze
zullen dragen en dit maakt het hen net iets makkelijker. Dit is zeker geen verplichting!

-

pyjama of nachtkleed
voldoende ondergoed
kousen
lange broeken (best joggingbroeken)
shorts (2 is voldoende)
t-shirts met korte en lange mouwen
trui of pull (3tal) (het kan er soms echt koud zijn!)
waterdichte jas/ dikke winterjas
waterdichte laarzen
stevige schoenen, sportschoenen en pantoffels
verkleedkledij volgens thema (niet gaan kopen!!)

Zwemkledij (in een aparte RUGzak, geen schoudertassen of trolly’s!): MEEGEVEN OP DE BUS!!!
- zwempak/broek (geen losse shorten!)
- zwembril
- zwemvliezen (niet speciaal gaan kopen!)
- gele MICO- badmuts
- handdoek
- douchegerief + borstel of kam
Toiletgerief :
- handdoeken voor dagelijks gebruik
- washandjes
- zeep en shampoo
- kam/borstel
- tandenborstel en tandpasta
Andere benodigdheden :
- Persoonlijke geneesmiddelen + medische fiche
- Identiteitskaart of veiligheidspasje
- Een zakcent (max. 4 euro in muntstukken (€ 1 + € 0.50) en in een portefeuille)
- Slaapzak (lakens zijn ter plaatse ter beschikking, maar slaapzak is makkelijker voor de moni’s)
- Gezelschapsspel/stripboek/…
- Pastic zak of linnen zak (om vuil wasgoed in te zetten)
- Drinkfles
- Zaklamp
- Zo min mogelijk aan snoep en koeken!

De club is niet verantwoordelijk voor het verlies van waardevolle spullen!

Niet meenemen :
- Waardevolle voorwerpen zoals gsm, juwelen, …
Ouders geven dit bij vertrek (in apart zakje) af aan de monitor van zijn/haar kind(eren).

De club is niet verantwoordelijk voor het verlies van waardevolle spullen!

