
ZOMERKAMP 

KCA 

De week van je leven! 

 

   Informatie over het jaarlijkse zomerkamp 

  

  

     10 argumenten om uw kind      

     mee te laten gaan: 

 

foto 

 

 - nieuwe vrienden maken 

 - zelfstandiger worden 

 - zelfvertrouwen opbouwen 

 - in een andere omgeving zijn 

 - elkaar helpen/samenwerken 

 - vergroten van sociale vaardigheden 

 - geen tablet/mobieltje/televisie 

 - een week op vakantie zijn 

 - lekker buiten zijn 

De kosten zijn afhankelijk van het aantal uren dat u 

contractueel afneemt per week en de mogelijkheid om 

vakantie-uren in te wisselen. Wij maken op verzoek 

graag een berekening. 

 

        Contactgegevens 

T:   036– 303 50 00 (optie 0) 

E:   bsopoort@kindercentrumalmere.nl 

W:  www.kindercentrumalmere.nl 

 

  De kosten 



 

 

 

         Voor wie, waar en wanneer? 

U kunt uw kind(eren) aanmelden via een mail aan: 

bsopoort@kindercentrumalmere.nl 

U kunt ook wachten op onze uitnodiging om aan te mel-

den. Deze versturen wij jaarlijks in april/mei. 

Wacht in ieder geval niet te lang, want er kunnen maxi-

maal 40 kinderen mee. 
Ieder  jaar organiseert KinderCentrumAlmere in de zomer-

vakantie een zomerkamp. Van maandag t/m vrijdag 

(meestal in de laatste weken van de vakantie) slaan wij op 

de Veluwe ons kamp op, waar we logeren bij Assel Don 

Bosco in Hoog Soeren. Onze bso-kinderen van 6-13 jaar zijn 

er van harte welkom. De professionele begeleiding is in 

handen van een aantal van onze pedagogische medewer-

kers en sportdocenten. Het zijn dus bekenden van de kin-

deren. Het centrum biedt ruimte voor veel sportieve en 

spannende activiteiten. Omringd door een bos is dit het 

ideale zomerkampterrein. Er zijn veel faciliteiten op de 

locatie zelf, zoals: 

• stapelbedden voor iedereen 

• gescheiden slaapkamers voor jongens en meisjes 

• voldoende sanitair (douches en toiletten) 

• een eigen keuken met apparatuur 

• een (voetbal)veld 

• een basketbalveld 

• een vuurplaats 

  

        Maaltijden 

 
Naast de broodmaaltijdenv wordt in de keuken iedere 

avond een verse warme maaltijd bereid. Daarbij houden we 

rekening met allergieën of geloofsovertuigingen. 

   Een greep uit de activiteiten 

Ieder jaar wordt een ander thema gekozen, waar een 

aantal activiteiten op aansluit. We zorgen voor een da-

gelijks afwisselend en uitdagend programma. Hieronder 

een greep uit de activiteiten: 

• spotten van wilde zwijnen en herten 

• bezoek Klimbos (oudere kinderen) 

• bezoek Julianatoren (jongere kinderen) 

• wateractiviteiten, zoals zwemmen, vlotbouwen 

en waterskiën 

• verschillende buitenspel– en knutselactiviteiten 

• avondactiviteiten, zoals een boswandeling en 

een kampvuur maken 

• barbecueën en bezoek aan pannenkoekenhuis 

 

   Aanmelden?! Dat kan tijdens ons jaarlijkse zomerkamp! Daar worden 

gedurende een week allerlei leuke, sportieve, creatieve 

én uitdagende activiteiten georganiseerd. Met elkaar—

de kinderen en de begeleiding—wordt gezorgd voor een 

week vol plezier en avontuur. Niet verwonderlijk dus dat 

kinderen die eerder mee zijn geweest, zich weer aanmel-

den voor de daarop volgende jaren. 

www.kindercentrumalmere.nl 

036– 303 50 00 

  Gaat uw kind mee op avontuur? 


