
Beste ouders  
 
Binnenkort gaan de sloebers en de speelclub op weekend. In deze brief vermelden we kort de info die 
meegedeeld werd op het infomoment, zodat de afwezigen deze informatie ook hebben en de nodige acties 
ondernomen kunnen worden. 
 
Locatie: Chiro Loon, Walstraat 2, 3840 Borgloon  
Iets verder van onze verblijfplaats vind je een grasveld waar je je auto kan parkeren.  
 
 
Thema: Circus, dit mag zeer breed worden geïnterpreteerd.  
 
Aankomst: Vrijdag 21 februari om 18u30, de kinderen mogen zich verkleden in het thema (circus). Het is de 
bedoeling dat ze verkleed aankomen, want we hebben vrijdagavond nog een leuke activiteit gepland. Het is ook 
de bedoeling dat de kindjes al gegeten hebben, zodat wij snel aan de activiteit kunnen beginnen.  
   
Vertrek: Zondag 23 februari om 11u  

Wat mee te nemen:  

• Slaapzak 

• Kussen 

• Veldbedje of luchtmatras: indien ze een tweepersoons luchtmatras zouden meenemen zou het zeer 
handig zijn als deze gedeeld wordt met een vriendje van dezelfde groep want de sloebers en speelclub 
slapen in aparte kamers. Dit zorgt ervoor dat we geen plaats tekort hebben en iedereen in het lokaal 
past.  

• Pyjama 

• Warme kledij 

• Toiletgerief (tandenborstel, washandje, zeep, handdoekje… zodat ze zich even kunnen opfrissen 
aangezien we ons hier niet gaan douchen) 

• Ondergoed + reserve ondergoed voor als er ongelukjes gebeuren 

• Stevige schoenen & pantoffels  

• Hun favoriete knuffelbeertje mag zeker niet missen 

• Indien nodig: medicatie  

 
Voeding: Als er leden zijn die bepaalde voeding niet kunnen verdragen, gelieve dan een berichtje te sturen 
naar 0483 42 20 10 (Charlotte). 
 
Medicatie: Als er leden bepaalde medicatie moeten innemen, gelieve dit dan te laten weten aan de leiding. Het is 
belangrijk dat we weten op welke tijdstippen en welke hoeveelheid er gegeven moet worden. Je kan de leiding 
sturen of bellen voor de sloebers is dit 0498 56 41 64 (Luna) & voor de speelclub is dit 0483 42 20 10 
(Charlotte). Maar de informatie over de medicatie kan ook gerust uitgelegd worden bij aankomst. Spreek 
dan gewoon even de leiding aan. We raden aan om de medicatie af te geven in een plastiek zakje met naam 
erop en een briefje bij hoeveel en wanneer we welke medicatie moeten geven.  

 
Paspoort: Deze mogen bij aankomst worden afgegeven aan de leiding, wij zullen deze bijhouden gedurende 
het weekend. Dit hebben wij nodig indien er een noodgeval zou gebeuren.  
 
Betaling: Voor het gehele weekend is het 20 euro, deze mag worden overgeschreven op het 
rekeningnummer BE 41 7350 1555 1310 (Chiro Enweka). Je kan je kind inschrijven tot en met woensdag 19 
februari om 16u30. Zo kunnen wij een boodschappenlijstje maken en de juiste hoeveelheden aankopen voor het 
eten. De prijs van het weekend ligt dit jaar iets hoger aangezien we op verplaatsing gaan.  
 
Moesten er nog verdere vragen zijn, mag je altijd een berichtje sturen of mailen. Wij proberen zo snel mogelijk te 
antwoorden!  
Hopelijk zijn we met een groot aantal zodat we er een super leuk weekend van kunnen maken!  
 
Met vriendelijke groeten 
De Sloeber- & Speelclubleiding. 

 


