
Beste ouders, 

Super leuk dat jullie kind naar ons eerste danskamp 

komt. We gaan er een tof weekend van maken! 

We hebben veel leuke dingen in de planning staan. 

Vandaar deze brief om jullie alvast informatie over het 

danskamp te geven.  

 

Het kamp vindt plaats van vrijdag 1 juni t/m zondag 3 juni 2018. De kinderen worden op vrijdag 1 juni 

om 19.00 uur verwacht in de dansstudio. Wij willen jullie vragen om op zondag 3 juni om 11.00 uur in 

de dansstudio aanwezig te zijn, dan laten wij graag iets aan jullie zien. Daarna mogen de kids, moe 

maar voldaan, mee naar huis.  

 

Het hele weekend is er genoeg begeleiding aanwezig, ook ’s nachts. Op zaterdagmorgen gaan wij met 

de kinderen een speurtocht doen en ook hier is genoeg begeleiding aanwezig. De groep wordt in 

kleine groepjes verdeeld en elke groepje krijgt 1 of 2 begeleiders.  

 

Helaas hebben wij bij DANSJA geen douche, dus in dit weekend kan er niet gedoucht worden. De 

kinderen kunnen zich uiteraard wel wassen bij de wasbak.  

 

M.b.t. het slapen worden de kinderen verdeeld over de 2 danszalen. Er zijn op dit moment 2 jongens 

die zich hebben aangemeld. De jongens zullen bij de meisjes slapen, tenzij één van jullie aangeeft hier 

echt op tegen te zijn. De begeleiding wordt over de danszalen verdeelt.  

 

Wij willen op zaterdagavond met zijn allen macaroni eten. Lust jouw kind dit niet, stuur dan een mail 

naar danskamp@dansja.nl, dan kunnen wij samen kijken naar een oplossing. Voor het maken van de 

macaroni zijn wij op zoek naar ouders, die dit voor ons willen maken en dit op zaterdagavond 

opgewarmd naar DANSJA willen brengen. Indien je dit wilt doen, dan horen wij dat graag. Je kan een 

mail sturen naar danskamp@dansja.nl 

 

In de bijlage vinden jullie een lijst met daarop vermeld wat jouw kind moet meenemen dit weekend. 

Mobiele telefoons adviseren wij thuis te laten, omdat wij veel te veel leuke dingen gaan doen, waarbij 

een mobiele telefoon niet nodig is. We zijn met z’n allen gezellig op kamp, dus we gaan het ook 

gezellig met elkaar hebben (en gezellig met elkaar is ook gezellig zonder telefoon ;-) ). Wij zijn 

natuurlijk wel altijd bereikbaar via ons vaste telefoonnummer of via het mobiele nummer van Mandy. 
 

Met betrekking tot de betaling willen wij jullie vragen het bedrag van € 37,50 uiterlijk 15 mei 2018 over 

te maken op rekeningnummer NL07INGB0006117878 tnv Dansja Utrecht o.v.v. Danskamp + naam 

kind. 

Het eten en drinken zit bij de prijs inbegrepen. Uiteraard mogen de kinderen zelf snoep meenemen 

(dat hoort bij kamp), maar met mate  

 

Wij willen jullie vragen het bijgevoegde gezondheidsformulier uiterlijk 1 mei 2018 in te vullen en te 

mailen naar danskamp@dansja.nl 

 

Mocht je nog vragen hebben, stel ze dan gerust via danskamp@dansja.nl 

 

Vrolijke dansgroetjes, 

 

Organisatie DANSJA Danskamp 

Bijlage: meeneemlijst + gezondheidsformulier  
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