Vikingsweekend
2019
Beste ouders,

Tijdens de paasvakantie organiseren wij een heus vikingsweekend voor alle Speelclubbers van
Chiro Sjaloom Meerbeke. Dit zou doorgaan van vrijdagmorgend 19/04/2019 tot zaterdagavond
20/04/2019. Tijdens deze tweedaagse zullen wij ons alvast een beetje voorbereiden op het
superleuke zomerkamp dat plaatsvindt in augustus. Gedurende dit weekend zullen onze leden
niet enkel leren om een echte viking te worden, maar zullen ze ook alvast eens kunnen ervaren
hoe een dag op kamp er zal uit ziet. De tweedaagse zal doorgaan aan onze eigen lokalen
(Gemeentehuisstraat 40 te Meerbeke).
De planning voor deze tweedaagse ziet er als volgt uit:
vrijdag 19 april 2019:
9:30: Alle kindjes worden door mama en/of papa afgezet aan de Chiro.
10:00: We maken alvast onze bedjes op voor vanavond, daarna houden we een openingformatie.
12:00: Middagmaal
13:00: Platte rust, iedereen legt zich op zijn bed en rust wat uit.
13:30: Vrije rust, je mag nu een boek lezen, spelletje spelen, maar we houden wel rekening met
wie graag nog wat wil slapen.
14:15: Start van het spel voor in de namiddag.
16:00: Vieruurtje.
16:30: Vervolg van het middagspel. En napraten over een geweldige dag !
18:00: Avondmaal.
19:00: Avondspel met als afsluiter een supergezellig kampvuurtje!
20:30 – 21:00: Tanden poesten, voeten wassen en onze pyjama aandoen.
21:00: Oogjes en snaveltjes toe, want morgen wordt een drukke dag!

Zaterdag 20 april 2019 :
7:30: De wekker van de vikings loopt af, de vikings springen uit hun bed, doen razendsnel hun
spelkleren aan om het beste van zichzelf te geven in de ochtendgymastiek!
8:00: Openingsformatie + klein toneeltje.
8:30: Ontbijt, afwassen, tandjes poetsen + planning voor de komende dag overlopen.
9:30: Start van het spel voor in de voormiddag.
12:00: Middagmaal.
13:00: Platte rust, iedereen legt zich op zijn bed en rust wat uit.
13:30: Vrije rust, je mag nu een boek lezen, spelletje spelen, maar we houden wel rekening met
wie graag nog wat wil slapen.
14:15: Start van het spel voor in de namiddag.
16:00: Vieruurtje.
16:30: We ruimen al ons materiaal op want de tweedaagse is al bijna gedaan.
18:00: Mama en/of papa komen alle moegestreden vikings terug ophalen!

Indien het niet lukt om jullie zoon binnen de bovengenoemde tijdstippen af te zetten of op te
halen omwille van verschillende redenen, is dit absoluut geen probleem. Gelieve dit wel te laten
weten aan 1 van de leiders (leider Ward, Leider Joren, Leider Ruben of Leider Seppe).
De kostprijs voor dit hele weekend bedraagt €20, dit kan cash betaald worden bij het afgeven
van de inschrijving of bij aanvang van het weekend.
Gelieve de inschrijving af te geven aan de leiding of te bevestigen per sms voor 15 april 2019.

Benodigheden
Slaapgerief
Luchtmatras, matje of velbedje
Slaapzak
Kussen
Pyjama
Pantoffels
Knuffelbeer (en fopspeen)
Wasgerief
Washandje
Zeep
Handdoek
Tandenborstel + beker + tandpasta
Eetgerief
Mes, vork en lepel
Keukenhanddoek
Kledij
Chiro uniform
Extra t-shirt
Extra short
1 lange broek
1 warme trui
Voldoende onderbroeken en kousen
Regenkledij
Gelieve zoveel mogelijk kleren, bestek en handdoekken te markeren met een naam indien
mogelijk. Zo is het voor ons makkelijk bij het opruimen om de juiste kleren in de juiste valies
op te bergen. Voor het bestek kan dit makkelijk aan de hand van nagellak.
Indien jullie zoon allergisch is aan bepaalde producten of speciale zorgen nodig heeft, gelieve
dit dan aan de leiding te laten weten.

Inschrijving vikingsweekend 2019
(gelieve de inschrijving ook te bevestigen per sms 0496 02 82 84) Voornaam
+ Naam lid:
Tel. ouders:

