
BSO-KAMP 2021 6e editie
20 & 21 oktober 2021

Een te gek! kamp van BSO 
Eigen&Wijzer Maarssen voor 
kinderen vanaf 7 jaar in de 

herfstvakantie!

Dit mag je niet missen!





* op woensdag 20 en 
donderdag 21 oktober (woensdag 
vanaf 10:00 uur tot donderdag 
circa 11:30 uur, dus incl. 1 nacht)

* voor BSO-kinderen van 7 jaar en 
ouder op 20/21 oktober 2021

* schitterend kampgebouw in 
Harderwijk bij natuur-BSO van 
Eigen&Wijzer en 
scoutingsvereniging - 
goede faciliteiten, 
ruim opgezet en 
op een
prachtig, bosrijk 
(afgesloten) terrein 

BSO-KAMP 2021 * een uitdagend programma met 
gezellige, spannende & sportieve 
in- en outdoor-activiteiten. Volop 
kamp-beleving! 
* onder begeleiding van 
enthousiaste pedagogisch 
medewerkers van de BSO!
* de kosten van dit kamp bedragen 
€ 35,- p.p.
activiteiten, overnachting 
in/gebruik van het kampgebouw en 
het -terrein, vervoer van en naar 
Harderwijk, eten & drinken en 
begeleiding door 
onze medewerkers 
zijn inbegrepen



* het kamp kan alleen georganiseerd 
worden als het coronavirus onder 
controle blijft.
We maken een ‘kampbubbel’:
* er gaan alleen medewerkers mee die 
beschikken over een vaccinatiebewijs of  
negatieve corona-testuitslag van max. 
24 uur oud.
* alle kinderen en medewerkers vullen 
bij vertrek een gezondheidscheck in.
* er worden zelftests meegenomen voor 
de medewerkers.
* medewerkers houden 
tijdens het kamp zoveel 
mogelijk 1.5 meter 
afstand van elkaar.

CORONAPROOF BSO-KAMP * er gelden extra hygiënemaatregelen 
voor alle kinderen en medewerkers.
* de ruimtes worden voldoende 
geventileerd.
* bij sterke corona-gerelateerde 
klachten lichten wij de ouder(s) direct 
in en verzoeken wij het kind op te 
halen. Een medewerker gaat direct 
naar huis bij dergelijke klachten.
* externen hebben geen toegang tot 
ons kamp; bij de externe activiteit 
wordt door de volwassenen onderling 
1.5 m. afstand gehouden.
* er wordt gebruikgemaakt van het 
Protocol ‘Samen op kamp in 2021’



INSCHRIJVEN BSO-KAMP 2021
INSCHRIJVEN VOOR DIT KAMP KAN TOT 15 SEPTEMBER 2021
Er zijn max. 25 plekken beschikbaar.

Na inschrijving ontvangen jullie een bevestiging en uiterlijk 
twee weken voorafgaand ontvangen jullie alle informatie over 
dit kamp.

 

Inschrijven kan via:

kevin.denotter@eigenenwijzer.nl


