MEENEEMLIJST SJOKA
Pak samen met je zoon of dochter de tas of koffer in. Op deze manier weten ze zelf
ook waar ze hun pyjama, zaklamp of toilettas kunnen vinden.
Houd deze lijst bij de hand als je de spullen inpakt, dan weet je zeker dat je niets
belangrijks vergeet. Denk er aan dat spullen gedurende de week kwijt kunnen raken.
We adviseren om overal de naam op/in te zetten.
SPULLEN
Grote sporttas
Luchtbed,
slaapmatje
stretcher

INGEPAKT
of

Warme slaapzak & kussen
Fleecedeken
Bord, beker, kommetje &
bestek
Twee theedoeken
Toiletspullen
Badslippers
Ondergoed
Sokken (geen korte sokjes!)
Kleding (warm weer)
Kleding (koud weer)
Zwemkleding plus badlaken

Discokleding
Twee paar goed gesloten
(loop)-schoenen
Regenlaarzen
Nachtkleding
Zaklamp
Goede regenjas
Adressen
van
de
thuisblijvers
Je knuffelbeest
Portemonnee
Gymkleding
Medicijnen
Wat je zelf belangrijk vindt

TIP
Koffer is ook goed, maar is vaak groter.
De ondergrond in de tent is van beton. De
blauwe luchtbedden met de “fluwelen”
bovenkant gaan erg snel lek. Deze raden
wij dus af.
Een hoeslaken is fijn als extra laagje.
Is altijd warm en wordt niet klam.
Onbreekbaar! Geen wegwerp. Eventueel
soepkom.
Dat moet ook gebeuren…
Minimaal
twee
handdoeken,
ponchohanddoeken zijn erg handig.
Zijn verplicht in de douche.
Houd rekening met eventueel bedplassen.
Zijn verplicht i.v.m. blaren en zand.
Minimaal 5 paar.
Korte broeken, hemdjes, t-shirt.
Extra lange broek, dikke trui… (fleece is
lekker warm).
Eventueel zwembandjes, als de deelnemer
geen diploma heeft. Wij hebben
reservebandjes.
Meestal is er één avond disco (party!!!).
Open schoenen mogen op kamp niet
gedragen worden!
Handig met waterspelletjes en nat weer.
Eventueel extra voor bedplassen.
Zet je naam erin.
De kaarten en postzegels hebben wij op
kamp.
Zakgeld in drie kleine porties meegeven.
Voor 1 keer.
Alleen door de huisarts voorgeschreven.
Altijd afgeven bij onze EHBO.
Als het maar niet teveel is…
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