
 

 

 

 

 

Beste ouders/verzorgers van de groene petten, 
 
Zoals beloofd zouden we u nog laten weten of het avondprogramma en de overnachting doorgaan. In 
overleg met de gemeente en volgens het protocol zomerkamp, kan dit doorgaan. In deze brief leest u hier 
meer over.  
 
Avond- en nachtprogramma 
Bij goed weer zal er in de avond en nacht voor de kinderen een programma zijn op Kooiduin. De kinderen 
fietsen aan het einde van de dag gezamenlijk en onder begeleiding van WVV naar Kooiduin. Blijft uw kind 
slapen? Dan is het dus belangrijk dat uw kind op donderdagochtend op de fiets naar WVV komt. 
 
Op Kooiduin eten we en zal er in plaats van de disco een spectaculair avondprogramma buiten zijn. De 
kinderen die blijven slapen mogen ook een nachtspel verwachten.  
 
Maatregelen slapen 
De kinderen die blijven slapen, verspreiden we over meerdere ruimtes dan normaal. Daardoor liggen ze 
met minder kinderen bij elkaar. Ook zorgen we voor voldoende ventilatie/frisse lucht. 
 
Niet of deels meedoen aan het avondprogramma en de overnachting? 
De kinderen die niet meedoen aan het avondprogramma en de overnachting kunnen om 15.30 uur op 
WVV worden opgehaald, of naar huis fietsen. Wil uw kind wel meedoen met het avondprogramma, maar 
niet blijven slapen, dan verwachten we dat u hem/haar om 23.00u met fiets ophaalt op Kooiduin. 
 
Slecht weer 
Mocht er slecht weer worden verwacht dan zal het avond- en nachtprogramma niet doorgaan.  
Let op: dit zal woensdag 25 augustus na 18.00 uur op de website vermeld staan: www.sjjw.org.  
 
Tot slot 
Indien bekend willen wij u vragen om alvast aan ons door te geven of uw zoon/dochter, wel/niet blijft 
slapen. Dit kunt u doorgeven via deze link. 
 
!!! In de brief die u al heeft ontvangen in de envelop zijn we vergeten te vermelden dat het belangrijk is dat 
de kinderen op maandag zwemspullen meenemen in een aparte tas (niet in dezelfde tas als de 
gymspullen). Deze tas blijft tot en met vrijdag op Jeugdland !!! 
 
Mocht u vragen hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. 
E-mail: deelnemers@sjjw.org 
Telefoonnummer: 0164-610939 (Mirjam Geers, bij voorkeur in de avonduren) 
 
Met vriendelijke groet, 
Mede namens de coördinatoren en leiding groen, 
Bestuur Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Woensdrecht 
 

Voor de groene petten! 
 
Blijf je slapen, neem dan zeker mee:  
- Slaapzak 
- Luchtbed 
- Pyjama 
- Tandenborstel en tandpasta 
- Warme broek en jas 
- Zaklamp (het is niet erg als je die niet hebt, er zijn er altijd genoeg) 
- Je favoriete knuffel 
- Een goed humeur, ook ’s ochtends!  

Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Woensdrecht 
Gemeynte 33  

4631 MG Hoogerheide 

http://www.sjjw.org/
https://www.sjjw.org/index.php?option=com_rsform&view=rsform&formId=31
mailto:deelnemers@sjjw.org

