WIJ HEBBEN ER ZIN IN!!!

PROGRAMMA WATERSPORTWEEK
31 aug–04 sept 2015
WAAR GAAN WE NAAR TOE?
Contactadres Zeilschool ’t Stekelbaarsje
Mardijk 21
8581 KG Elahuizen
tel: 0514-602728
email: info@stekelbaarsje.nl
website: www.stekelbaarsje.nl
WAT GAAN WE DOEN?
Wanneer we aankomen, staan er broodjes en drinken voor ons klaar.
Daarna gaan we de slaapzalen indelen en starten we met het
programma.
Er zullen groepen gemaakt worden, waarmee je de activiteiten en de
corvee zal doen – dit staat los van de indeling van de slaapkamers!
Het programma zal allerlei wateractiviteiten bevatten, een en ander
natuurlijk afhankelijk van weersomstandigheden.
Bij een dagje slecht weer doen we een binnenprogramma. Als je zelf
leuke spellen hebt, kun je die natuurlijk meenemen!
Ook tijdens de avonden hebben we een programma, bestaande uit o.a.
(ook weer afhankelijk van het weer!): theorieles zeilen, bos/veld spel,
kampvuur, film, dropping, etc.

Ondergetekende, ouder/verzorger van………………………………………………………..
(naam leerling)
verklaart hierbij dat zijn/haar zoon/dochter:
o

Een zwemdiploma heeft.

o

De volgende medicijnen gebruikt: __________________________
___________________________________________________

o

De volgende speciale eetgewoonte(n) heeft:___________________
___________________________________________________

o

Heeft geen bijzonderheden

Telefoonnummer van thuisblijver: _________________________

DATUM: ___________HANDTEKENING: ____________________
Invulstrookje uiterlijk vrijdag 26 juni inleveren in het postvakje van
Mw. Carraco (CARA)!!!

ETEN/DRINKEN/CONSUMPTIES

De laatste (bonte) avond hebben we BBQ + disco=feest!!!

Voor eten en drinken wordt gezorgd. Tijdens het ontbijt maken we
zelf onze lunchpakketjes klaar, zodat we deze op het eiland tussen
de middag kunnen opeten. We nemen ook drinken mee in de boot.
Het is mogelijk om aan de bar consumpties te krijgen, zoals frisdrank
en snoep. Je krijgt een consumptiekaart voor 2 consumpties en het is
mogelijk om zelf nog extra kaarten te kopen. Deze kosten 2.00 euro
per 2 stuks. Graag zoveel mogelijk CONTANT betalen, want het is
lastig om grote bedragen te wisselen…
Let op: er is in de omgeving géén winkel. Wellicht gaan we één keer
met z’n allen naar een snackbar waar je op eigen kosten iets kunt
nuttigen.

Het thema van deze avond is

NB: als er mensen zijn die speciale wensen hebben voor het eten
(vegetariërs, allergieën,e.d.), graag even van tevoren melden bij
de leiding (bijgevoegd strookje inleveren).
KOSTBAARHEDEN
Als je een mobiele telefoon, camera of i.d. mee wilt nemen, is dat
natuurlijk prima. Je bent wel zelf verantwoordelijk voor deze spullen.
Het is echt niet verstandig om ze mee te nemen op de boot. De
slaapkamers kunnen niet op slot. Het is mogelijk om overdag je
kostbaarheden te overhandigen aan één van de docenten zodat ze
opgeborgen worden in een afgesloten ruimte.
VERTREK NAAR FRIESLAND
We vertrekken op maandag 31 augustus om 9.00 uur ’s morgens
richting Friesland.
TERUG NAAR HUIS
We verlaten Friesland op vrijdag 4 september eind van de ochtend
en verwachten dan in de loop van de middag weer terug te zijn in
Lekkerkerk.

Dress to impress!
Hou hier alvast rekening mee bij het inpakken van je kleding, want
voor deze avond geldt natuurlijk: hoe gekker hoe beter!!……………
Daarnaast krijgen de mensen die extra hun best hebben gedaan een
extra consumptiebon voor deze avond!
We verwachten FANTASTISCHE ACTS op het gebied van zang, dans,
acrobatiek , etc. en er is natuurlijk een prachtige prijs te winnen.
Dus……..ga je vast voorbereiden!
CORVEE!
Het indelen van de corveetaken gaat als volgt:
De groep waar je de activiteiten mee doet, is ook de groep waarmee
je de corveetaken uitvoert(gedurende 1 hele dag).
Taak 1:
ontbijt klaarmaken + afruimen + afwassen.
Taak 2:
toiletten en douches schoonmaken.
Taak 3:
avondeten klaarmaken + afruimen + afwassen.
Taak 4:
opruimen in en om de accommodatie.
SLAAPKAMERS
Denk alvast na met welke mensen je graag op de kamer wilt slapen
(we gaan op de heenweg in de bus een indeling maken voor de
slaapkamers) en met welke mensen je in een groep wilt deelnemen aan
het programma.

Afspraken!
We gaan op pad met de school, dus de schoolregels gelden ook tijdens
deze werkweek. Daarnaast zijn we bij de familie Meerman te gast, dus
het is de bedoeling dat we ons als zodanig gedragen:
er wordt tijdens de activiteiten en binnen in het gebouw niet
gerookt
geen alcohol/drugs/energydrank-gebruik (indien nodig zullen
tassen worden gecontroleerd)
slaapzalen / recreatieruimte / toiletten netjes houden en
geleende spullen zoals zwemvesten en wetsuits opbergen
meedoen aan de corveetaken
geen overdreven lawaai maken (met name ’s nachts); wij houden
rekening met elkaar,
met respect handelen t.o.v. daar aanwezige materialen en
begeleiders
iedereen levert aan het begin van de week een borgsom van 5
euro in, voor het geval er toch iets kapot gaat.


In het uiterste geval, als een leerling zich niet aan de
regels houdt of er door toedoen van een leerling de
veiligheid van anderen in het geding komt of een leerling
het gezag van de leiding niet accepteert, kan deze
persoon naar huis worden gestuurd.
Dit besluit wordt genomen door de leiding ter plaatse.
De resterende dagen wordt de leerling op school
verwacht. In dit geval zal er geen geld worden
teruggestort. Wij vertrouwen erop, dat dit niet nodig
zal zijn!

WAT NEMEN WE MEE?
deze brief!!
pasje of kopie ID en pasje of Kopie verzekering met
polisnummer(de school heeft een basisverzekering, deze dekt
niet het verlies van dure spullen)
Voldoende kleding (lange broeken en truien): let op, het

kan fris zijn op het water en je kunt uiteraard nat en vies
worden. Neem makkelijk zittende kleding mee! Het is niet
zo warm op de boerderij. Je zult vaak in een warme trui
rondlopen!

-

-

Zwemkleding (je draagt dit onder de wetsuit bij het
waterskiën)
Slaapzak
Kussensloop
Zonnebril
Zonnebrandcrème
Pet
Regenpak (belangrijk: je wordt nat tijdens het zeilen)
Kaplaarzen(doen!!)
Warme sokken
Slippers
Gympen
Handdoeken
Toiletartikelen
(eventueel) Medicijnen: N.B. Graag van tevoren aangeven
wanneer er bijzonderheden zijn!! Bijgevoegd strookje
inleveren!
Spelletjes
Zakgeld
Zaklamp (avondspel!)
Muziek
Leuke kleding voor de bonte avond…

