Sportkampen
03 778 37 57
sportkampen@sint-niklaas.be

ZOMERSPORTKAMPEN 2019
Beste ouders
Om het sportkamp watergewenning en kleutersport zo vlot mogelijk te laten verlopen, volgen
hier een aantal richtlijnen. Wil hiermee rekening houden aub.
1. Gelieve om 9.30 uur aanwezig te zijn in de inkomhal van Sinbad. Het opnemen van de
aanwezigheden wordt om 9.45 uur afgerond.
2. Om 9.45 uur gaan de kleuters naar de kleedkamers. Wil hen vooraf laten plassen en neus
laten snuiten indien nodig.
3. De groep die eerst zwemt (dit wordt de 1ste dag bepaald door de lesgevers), mag thuis al
zwembroek/zwempak aantrekken onder de kleertjes.
4. Wil u 1 rugzak, voorzien van naam, (geen plastiek zak) per kind meegeven met daarin een
koek en drankje in een apart zakje.
5. Meisjes met lang haar dragen best een staart. Geen ringen, kettinkjes, oorbellen…
6. Enkel zwemshorts zonder zakken en met pijpen tot boven de knie zijn toegelaten.
7. Voor turnen aangepaste losse kleding en sportschoenen. Niet apart meegeven, maar wel
thuis reeds aandoen.
8. Zwemband en armbandjes worden niet toegelaten, een zwembril enkel om medische
redenen. De bedoeling van watergewenning is dat uw kind zonder hulpmiddelen vlot, veilig
en zelfzeker leert bewegen en spelen in het water.
9. De laatste dag heeft u de mogelijkheid om samen met uw kind deel te nemen aan de
watergewenning. U ontvangt hierover nog meer info tijdens het sportkamp.
10. In vertrouwen kan gemeld worden aan de monitoren of uw kind één of ander medisch
probleem heeft. Dit komt uw kind alleen maar ten goede.
Tot slot nog dit:
Een sportkamp wordt terugbetaald:
 Indien je door ziekte niet kan deelnemen. Verwittig tijdig en schriftelijk, ten laatste op
de dag van de ziekte de sportdienst. Schriftelijk wil zeggen via brief of mail. Graag het
medisch attest indienen binnen de vijf dagen.
 Wanneer het sportkamp dat je gekozen hebt, wordt geschrapt door te weinig
deelnemers en er voor jou geen alternatief is.

