Turnkamp
2 tot 6 april 2018
VERBLIJFPLAATS
We logeren in de gemeentelijke basisschool Delta, Van der Bekenlaan 40, 2360 Oud-Turnhout (=
postadres voor eventuele post). De turnlessen gaan door in sporthal De Hoogt, De Hoogt 20, 2360
Oud-Turnhout (10 min wandelafstand van de school).
Opgelet: afhalen bagage op vrijdag = langs de achterkant van de school: Kerkstraat 35 (naast
Kinderopvang)

HEENREIS
We vertrekken op maandag 2 april allemaal samen met een bus. Afspraak om 7u45 stipt aan de
sporthal. De bus brengt ons meteen naar de turnzaal van Oud-Turnhout: de kinderen moeten dus in
sportkledij vertrekken!!

TERUGREIS
De ouders staan zelf in voor het afhalen van de kinderen. De kinderen moeten vrijdag 6 april ten
laatste om 16u00 afgehaald worden in de turnzaal De Hoogt. Ouders zijn welkom vanaf 15 uur op de
'open training'.
Bagage kan tussen 14u en 15u en tussen 16u en 16u30 worden afgehaald in de school Delta, ingang
Kerkstraat 35 (naast Kinderopvang). Neem ook een kijkje bij de “verloren voorwerpen”, deze worden
tentoongesteld op de speelplaats in de buurt van de bagage.
Om af te spreken met andere ouders, kan je de deelnemerslijst opvragen via info@gympies.be.

PROGRAMMA
Dagelijks een 5-tal uurtjes turnles, na de middag is er een uurtje rust voorzien. Op woensdagnamiddag
is er een verrassingsactiviteit gepland. Ook 's avonds is gepaste animatie voorzien, afgestemd op de
verschillende leeftijdsgroepen.

BEGELEIDING
Een 15-koppig team van trainers en kookouders staat klaar om alles in goede banen te leiden.
Indien nodig is de leiding bereikbaar op het nummer 0496/11 51 06 (Wouter). Uiteraard zullen wij zelf
niet nalaten de ouders te bellen, mocht dit nodig zijn.

FOTO’S
Je kan de belevenissen van je kind volgen aan de hand van foto’s die we regelmatig zullen posten op
de mini-site van het turnkamp. De link wordt doorgestuurd via e-mail.

MEDISCHE FICHE, MEDICATIE EN KIDS-ID
Gelieve de medische fiche in bijlage in te vullen en samen met de Kids-ID en eventuele medicatie
op maandagochtend bij vertrek af te geven aan één van de trainers. Gelieve de medicijnen apart te
verpakken, met duidelijke vermelding van de naam van je kind en de gebruiksaanwijzing.
Verantwoordelijke voor medische zorgen tijdens het turnkamp: mevrouw An Van der Auwera,
medisch@gympies.be of 0497/29 81 92.
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BAGAGE
Voorzie voldoende warme kledij, ook een regenjas, want we gaan te voet naar de turnzaal!
’s Nachts kan het nog behoorlijk koud zijn in april, dus neem warme nachtkledij mee.
We raden ook aan om een veldbed mee te nemen in plaats van een luchtmatras.
Vermeld je naam in al je kledij en badlinnen. Verloren voorwerpen worden bij het afhalen uitgestald
en kunnen ook achteraf in de turnzaal afgehaald worden.
We douchen dagelijks in de sporthal, dus breng een rugzakje mee voor je douchespullen.
Wat je zeker niet mag vergeten:
•
een drinkbus met je naam op
•
veldbed en slaapzak
•
evt. zaklamp
•
slaapgerief en pantoffels
•
nachtkledij (2 stuks)
•
toiletgerief, ondergoed, bovenkledij
•
linnen zak voor vuil wasgoed
•
jas en/of regenkledij, extra warme kleren
•
turnkledij
•
rugzakje voor douchespullen
•
knuffels, boeken, gezelschapsspelletjes, schrijfgerief
•
gefrankeerde omslag (evt. adres voorgeschreven)
•
gezelschapsspel
Wat je zeker NIET moet meebrengen:
•
juwelen, laptops, iPads, iPods, gsm’s en andere dure spullen
•
snoep: hoef je zelf niet mee te brengen: de kookouders voorzien voldoende lekkere
tussendoortjes!!
Een week voor vertrek ontvang je nog een e-mail met de laatste info en afspraken!
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Medische Fiche
Turnkamp 2 tot 6 april 2018
Deze fiche dient voor elke deelnemer van het turnkamp ingevuld en ondertekend te worden
afgegeven bij vertrek, eventueel samen met de toe te dienen medicatie. Deze informatie wordt
vertrouwelijk behandeld.
Verantwoordelijke voor medische zorgen tijdens het turnkamp:
mevrouw An Van der Auwera, medisch@gympies.be, gsm 0497/29 81 92.
Naam & voornaam kind:
Telefoon:

MEDICATIE
Welke medicatie moet je kind nemen tijdens het turnkamp?

Gebruiksaanwijzing (timing, dosering, toedieningswijze,...)

OPGELET: Verpak de medicatie APART, met duidelijke vermelding van de naam van je kind. Geef dit bij
vertrek op maandagochtend af aan één van de hoofdtrainers. Zelf-medicatie is niet toegestaan, dus
stop geen medicatie in de bagage!

MEDISCHE INFO
Naam en telefoonnummer huisarts:
Heeft uw kind last van: (omcirkel alle toepasselijke opties)
OO Allergie, zo ja welke:
OO Epilepsie
OO Bedwateren
OO Slaapwandelen
OO Andere:
Eventuele extra informatie:

Datum laatste inenting TETANOS:				

Bloedgroep:

VERKLARING
Verantwoordelijken in een sportclub mogen geen medicatie toedienen aan een kind, tenzij ze
hiervoor duidelijke (schriftelijke) instructies hebben ontvangen van de ouders of op voorschrift van
een arts. In die omstandigheden ligt de verantwoordelijkheid bij de arts of bij de ouders als wettelijke
vertegenwoordiger van het kind.
Ondergetekende
geeft de begeleiders de toelating om tijdens het turnkamp van 2 tot 6 april 2018 de nodige
persoonlijke, dagelijkse medicatie en occasionele medicatie tegen koorts, keelpijn, e.d. toe te dienen.
Handtekening ouder(s)
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