
Antwoord op aanmelding kamp vanaf groep 5
Super leuk dat je je kind hebt ingeschreven voor DBC on Holiday! We gaan er weer een
onvergetelijk kamp van maken waar de kinderen nog maanden over zullen praten!

Bij dezen de nodige informatie over het kamp. Eventuele extra informatie, zal later worden
toegezonden.

We verwachten uw kind op vrijdag 15 juli om 16.00 bij de studio op de fiets. Je kunt jouw
kind op maandag 18 juli om 12.00 weer ophalen bij de studio.

Voor de leerlingen vanaf groep 5 en ouder is het 3 nachten (15,16,17 juli) logeren op
camping Vogelenzang. We gaan er weer een feest van maken met leuke uitjes zoals
Linnaeushof, spelletjes, avond speurtocht op de camping, zwemmen, bonte avond, bbq en
natuurlijk heel veel dansen!

De kosten voor het kamp zal €250,- incl. drinken, ontbijt, lunch, avondeten, fruit en
lekkernijen en een nieuw DBC kamp t-shirt zijn.

Wat moet je meenemen:

● Een goed humeur
● Rugzak (alle kids nem hun rugzak steeds mee als we op de fiets weg gaan. In

de rugzak doen we standaard: zonnebrand, bidon/airup of dobber en
tussendoortje)

● Slaapzak
● Luchtbed
● Kussen en eigen knuffel
● Zaklamp
● Zonnbrand
● Bidon, airup of dopper oid.
● Bord met bestek
● Theedoek
● Toilettas met toiletartikelen
● Handdoek en washandjes voor douchen en of wassen
● Kleding voor drie dagen (Vooral makkelijk zittend en geen nieuwe kleding

meegeven)
● Danskleding voor twee keer dansen.
● Zwemkleding
● Zwemhanddoek
● Kleding of spullen voor de dansjes voor de 'Bonte avond'
● Slippers + gympen
● Check het weerbericht voor eventueel regenjas

Natuurlijk hoort er ook een zak snoep en ander lekkers in de kamp koffer. We proberen
het snoepen wel een klein beetje te beperken zodat we niet de eerst avond al papa's of
mama's moeten bellen dat er spugende kinderen zijn. Geef geen chocolade mee als het
heel warm weer wordt, dat geeft zo’n enorm bende.



Telefoons mogen mee, maar zullen we overdag innemen bij de jongere kids. Dit doen we
zodat het niet kwijt, kapot of gestolen wordt.

Geen tablets of spelcomputers meegeven. Daar is toch geen tijd voor ;)

Hulp Gevraagd!

Opbouwen en afbreken.
Op 15 juli zullen we de tenten opbouwen en alle spullen van de kids al verdelen bij de
tenten. We zoeken 2 a 3 ouders die daarbij willen helpen.
Op 18 juli in de ochtend zullen we de tenten weer afbreken en alle spullen terug brengen
naar de studio. Ook voor deze dag zoeken we 2 a 3 ouders die daarbij willen helpen.

Pannenkoeken bakken.
We zoeken 5 a 6 ouders die pannenkoeken willen bakken voor de kinderen? Er moeten
rond de 120 pannenkoeken gebakken worden. Dus hoe meer bakker hoe beter!!

Praktische info:

Adres: Camping Vogelenzang
Tweede Doodweg 17, 2114 AP Vogelenzang.

Kosten: €250,- overmaken voor 5 juli 2022
Bankrekening: NL95 ABNA0412570114 Dance Ballet Center
Onder vermelding van: DBC on Holiday, naam kind
Of via het verstuurde tikkie op 27 juni.



Antwoord op aanmelding kamp groep 3 en 4
Super leuk dat je je kind hebt ingeschreven voor DBC on Holiday! We gaan er weer een
onvergetelijk kamp van maken waar de kinderen nog maanden over zullen praten!

Bij dezen de nodige informatie over het kamp. Eventuele extra informatie, zal later worden
toegezonden.

We verwachten jouw kind op zaterdag 16 juli om 11.00 uur bij Camping Vogelenzang. Je
kunt jouw kind op zondag 17 juli om 16.00 uur weer ophalen bij Camping Vogelenzang.

Voor de leerlingen van groep 3 en 4 is er één nachtje (16 juli) logeren op camping
Vogelenzang. Dan staat de tent al klaar. Ook deze meiden gaan een gezellig uitje doen:
Linnaeushof, dansen, zwemmen, de bonte avond, spannende avond speurtocht, knutselen
en lekker laat naar bed.

De kosten voor het kamp zal €85,- incl drinken, ontbijt, lunch, avondeten, fruit en lekkernijen
en een nieuw DBC kamp t-shirt zijn.

Wat moet je meenemen:

● Een goed humeur
● Rugzak (alle kids nem hun rugzak steeds mee als we op de fiets weg gaan. In

de rugzak doen we standaard: zonnebrand, bidon/airup of dobber en
tussendoortje)

● Slaapzak
● Luchtbed
● Kussen en eigen knuffel
● Zaklamp
● Zonnebrand
● Bidon, airup of dopper oid.
● Bord met bestek
● Theedoek
● Toilettas met toiletartikelen
● Handdoek en washandjes voor douchen en of wassen
● Kleding voor drie dagen (Vooral makkelijk zittend en geen nieuwe kleding

meegeven)
● Danskleding voor twee keer dansen.
● Zwemkleding
● Zwemhanddoek
● Kleding of spullen voor de dansjes voor de 'Bonte avond'
● Slippers + gympen
● Check het weerbericht voor eventueel regenjas

Natuurlijk hoort er ook een zak snoep en ander lekkers in de kamp koffer. We proberen
het snoepen wel een klein beetje te beperken zodat we niet de eerst avond al papa's of
mama's moeten bellen dat er spugende kinderen zijn. Geef geen chocolade mee als het
heel warm weer wordt, dat geeft zo’n enorm bende. Geen tablets of spelcomputers
meegeven. Daar is toch geen tijd voor ;)



Praktische info:

Adres: Tweede Doodweg 17, 2114 AP Vogelenzang.
Kosten: €85,- overmaken voor 5 juli
Bankrekening: NL95 ABNA0412570114 Dance Ballet Center
Onder vermelding van: DBC on Holiday, naam kind
Of via het verstuurde tikkie op 27 juni.


