VOOR OUDERS/VERZORGERS
VAN O8 t/m O13 SPELERS DIE
DEELNEMEN AAN HET ALTIUS
PUPILLENWEEKEND 2022
De voorbereidingen voor het Pupillenweekend
zitten in de laatste fase. Het wordt weer een
bijzonder groot feest. Dit jaar eindelijk weer
met overnachting!
Dat is anders dan de laatste keer, dus lees
deze info alstublieft goed door.
Aankomst en opening
Op vrijdag 17 juni worden de kinderen vanaf
17.30 (uiterlijk 17.45 uur!) verwacht. Wilt u de
kinderen vooral niet later brengen, wij houden
ons aan een strakke planning i.v.m. alle
activiteiten. Als uw kind eerder is, moet het helaas
buiten het hek wachten, i.v.m. de laatste
voorbereidingen en ons eigen avondeten.
Wij gaan er van uit dat uw kind heeft gegeten!
Wij serveren geen avondeten.
Bij aankomst melden de kinderen zich aan bij de
tafel voor hun leeftijdscategorie (O8 t/m O13) en
daar krijgen ze te horen waar ze de nacht gaan
doorbrengen (kleedkamer of tentenkamp).
Uiteraard worden de O8 en O9 pupillen door u en
door de leiders geholpen met het in orde maken
van hun bed, de O10 t/m O13 pupillen kunnen
prima zelf hun bed verzorgen.
Zij moeten eraan denken dat de tassen niet in de
tenten mogen blijven staan. I.v.m de hoeveelheid
kinderen is hier geen ruimte voor in de tent. De
tassen gaan, na het uitpakken, naar de oude
kleedkamers. Daar staat aangegeven in welke
kleedkamer de tassen moeten staan.
Heeft u onze berichtgeving over de opening
gezien? Er wordt gevraagd aan de kinderen een
dans in te studeren. In de bijlage ontvangt u deel
1 en deel 2. Doet u ook mee? De kinderen
kunnen er voor hun landenteam bonuspunten
mee verdienen!
Wij nodigen u van harte uit om de opening bij te
wonen, maar....
Hoe graag u ook wilt blijven om alles van dichtbij
mee te maken, toch willen wij alle ouders die
geen taak als vrijwilliger hebben na de opening
naar huis te gaan. De kinderen zijn allemaal in
goede handen en er zal goed voor ze worden
gezorgd dit weekend.

Mee te nemen en niet mee te nemen:
De kinderen worden in sportkleding plus
gymschoenen verwacht.
Over deze sportkleding heen is een trainingspak aan
te bevelen.
Verder moet het volgende worden meegenomen:
o Voetbalschoenen
o 2x voetbaltenue + scheenbeschermers
o Sportschoenen
o Handdoeken
o Toiletspullen
o Pyjama
o Lange en korte broek
o 2x Sokken
o Ondergoed
o Jas
o Trui
o Slaapzak en kussen
o 1 persoons luchtbed of matje (groter gaat
niet passen in de tenten)
o Luchtpomp
o Grote plastic tassen (voor de natte
spullen)
o Zonnebrandcrème (wilt u uw kind thuis al
insmeren?)
o Evt. medicatie (wilt u dit afgeven bij de
EHBO voorzien van naam van uw kind)
o Zaklamp
Zorgt u vooral voor voldoende kleding. Een extra
setje is nooit weg!
Alle kleding en spullen moet zijn voorzien van een
naam label, dit voorkomt het zoekraken van de
kleding en spullen en maakt het opbergen van de
kleding voor de leiding makkelijker.
Het is handig om elke set kleding in een aparte
plastic zak in de sporttas te doen.
Wilt u zorgen voor niet te grote
luchtbedden/matrassen. Hier is onvoldoende
ruimte voor in de tenten en kleedkamers!
Geef bij koud weer eventueel een extra (fleece)
deken mee en extra warme sokken.

Wat laten we thuis!?
Wij willen de ouders vragen erop te letten dat de
kinderen géén telefoon, geld en of andere kostbare
spullen bij zich hebben. Uit ervaring is gebleken dat
deze zoek kunnen raken of kapot kunnen gaan.
Mocht uw kind u willen bellen dan kan dat altijd via
de organisatie.

v.v. Altius kan niet aansprakelijk worden gesteld
voor zoekgeraakte eigendommen tijdens het
pupillenweekend.

Eten en drinken:
De kinderen krijgen genoeg te eten en te drinken
en kunnen niets kopen, geeft u daarom geen geld
mee!
Energiedrankjes zijn verboden tijdens het
pupillenweekend, zorg dat uw kinderen dit ook
niet meenemen!!!!

Bijzonderheden:
Op het inschrijfformulier heeft u bijzonderheden
(medicijngebruik, allergie, dieet, etc) en
noodnummers opgegeven. Indien dit gewijzigd is
of u bent vergeten dit aan te geven, verzoeken wij
u dit door te geven aan Christine van den Bosch;
06-53292724 of via activiteiten.altius@gmail.com.
Wij willen u vragen ten alle tijden bereikbaar te
zijn.
Tijdens het pupillenweekend is er ook een
bosactiviteit. Wilt u de zaterdag bij thuiskomst na
het Pupillenweekend uw kind controleren op
teken!!!!

Kijken en afsluiten doen we met zijn allen!
Zaterdag 18 juni zal om ongeveer 13.00 uur de
finalerondes van het voetbaltoernooi beginnen.
De kinderen vinden het erg leuk als u ze komt
aanmoedigen. Aansluitend zal de feestelijke
prijsuitreiking plaatsvinden, waarna het
pupillenweekend wordt afgesloten.
Wij verwachten om ongeveer 14.30 uur klaar te
zijn. Wij willen u vragen uw kind niet eerder mee
te nemen voordat we klaar zijn. Dit om een aantal
redenen: voetbal is een teamsport, dit
teamgevoel is nog eens versterkt tijdens dit

weekend en uw kind heeft nieuwe vriendjes
gemaakt. Het toernooi wordt dus met zijn
allen afgesloten.
Uw kind wordt echt gemist als hij/zij eerder weggaat.
Daarnaast is er voor ieder kind een leuk aandenken
dat tijdens de prijsuitreiking zal worden uitgedeeld.
De kinderen weten dit en zullen het zelf dus ook erg
jammer vinden als ze dit moment missen.
Bij het weggaan willen wij u vragen zich af te melden
met uw kind, zodat wij zeker zijn dat u kind in goede
handen weggaat.

Gevonden voorwerpen
Mist u spullen? Met zo veel kinderen is het uiteraard
mogelijk dat kinderen spullen kwijt raken. Wij
proberen zo veel mogelijk de gevonden voorwerpen
bij de uitgang te verzamelen. Deze voorwerpen
worden daarna maximaal een week bewaard bij
Altius. Daarna gaan de nog bruikbare spullen naar
een goed doel. Het is voor Altius namelijk onmogelijk
de spullen langer te bewaren.

Website en Sociale Media
Op de website, Instagram, Facebook van Altius ziet u
af en toe berichtgeving voorbijkomen. Ook heeft het
Pupillenweekend een eigen Facebook en Instagram
account. Volgt u ons al?
Ook daar zullen regelmatig nieuwsberichten worden
geplaatst. Houdt de website, Instagram en Facebook
dus goed in de gaten!
We wensen alle kinderen en begeleiders een
waanzinnig leuk weekend toe!
Met sportieve groeten,
Aron Heeren, Puck Wiggers, Tim Hidden,
Camiel van Beek, Hiltje Meester,
Christine van den Bosch en Alice de Koning

WIJ HEBBEN ER ZIN AN!!!!

