Het viel niet mee om eind mei de beslissing te nemen om
de kampen af te lassen. Toch menen we gezien de
omstandigheden nog steeds een goede beslissing te
hebben genomen. En nu bieden we graag iets heel nieuws
aan: de GNBKdag. Zo eindigen we de gekke zomer van
2020 toch nog goed!
Gezien de anderhalfmeter regel voor volwassenen kunnen
we de GNBKdag helaas alleen aanbieden voor
kampeerders. De leiding komt natuurlijk ook en dan is het
al oppassen geblazen. Daarom vragen we de ouders om in
Eindhoven te gaan shoppen of iets anders af te spreken.
Onze excuses voor het ongemak.
Om het kampgevoel en de GNBK-sfeer enigszins te krijgen
plannen we ‘s ochtends een Bijbelles en werkje voor de
kinderen en een Minute-to-win-it challenge en Bijbelstudie
met de tieners. Tussen de middag eten we samen en
spelen een groot spel op het terrein. En voordat de ouders
weer terugkomen zingen we wat kampliederen en komt
Elsbeth nog even kijken.
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1. Smeer boterhammen voor tussen de middag
Schrijf voor het gemak de naam van het kind (ook de tieners) op de
lunch - dat voorkomt verwarring. Wij zorgen (de hele dag) voor
drinken.

2. Wij spelen geen waterspel
Extra kleren meenemen is dus niet nodig.

3. De koffie en thee staat om 9:45 uur klaar
We willen echt om 10:00 uur beginnen en dan moeten de ouders al
weg zijn! Kom a.j.b. op tijd of zelfs een beetje vroeg.

4. Rond 15:30 uur sluiten we gezamenlijk af
Taz en Sparky sluiten bij goed weer met alle deelnemers op het
sportveld af. Ouders zijn welkom om daar aan mee te doen (omdat het
buiten is).

5. Rond 16:00 uur zijn we klaar
Iedereen mag dan naar huis. Je mag nog even blijven hangen, maar
de anderhalve meter moet gehandhaafd worden.
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06-24897385

TAZ
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sparky@gnbk.nl
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