
 

 

 
Op weekend in de 

paasvakantie!!  
 



Hallo Jokidoërs! 
 
In de paasvakantie is het terug zo ver! Dan gelden enkel nog vakantieregels. Tijdens 
de vakantie mag er al eens iets uitgespookt worden dat gedurende het schooljaar ten 
strengste verboden is en daarom gaan we terug voor drie dagen weg!! 
In dit boekje vinden jullie alle info over dit weekend, voor meer vragen kunnen jullie 
de leiding steeds bellen. De nummers staan achteraan dit boekje. 
 
Waar? 
Chiro avelgem 
Driesstraat 69 
8580 Avelgem 
 
Wanneer? 
Pimpels, Guusten, Pluspunten, Pagadders en Freggels gaan dit jaar samen op 
weekend van 8 tot 10 april (maandag-woensdag).  
Dit jaar geen weekend voor Aspi’s en Wacko’s omdat we in de paasvakantie ook op 
buitenlandskamp gaan.  
 
Vertrek? 
We spreken af op 8 april om  11u30 aan het lokaal (Kruisstraat 1a 9570 Lierde). Waar 
we dan allemaal samen de bus op gaan richting de kampplaats. We vragen om een 
lunchpakket (!!!!)  mee te geven zodat we bij aankomst gezellig samen kunnen 
lunchen. 
 
Terug? 
Wij zijn met de bus terug aan het lokaal op 10 april rond 14 uur. Mochten we 
vertraging oplopen laten we iets weten via SMS.  
 
Prijs? 
45 euro 
 
Wat meenemen? (Gelieve de naam van uw kind in de kleren te zetten!!!) 
Kledij: 

● Schoenen, laarzen, slippers 
● Truien 
● Broeken 
● T-shirts 
● Kousen en ondergoed 
● Verkleedkledij mag, maar moet niet 
● Regenjas 
● Pyjama 
● Kleren die zeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeer vuil mogen worden 

 



Varia: 
● Douchegerief, washandjes, handdoeken, zeep, tandenborstel, tandpasta, 

shampoo 
● Linnenzak 
● Slaapzak 
● Matje/luchtmatras!!! 
● Kussen 
● (kids-)ID in enveloppe en in valies bewaren 

 
Geld: 
Eten en drinken wordt door de meegereisde Jokido chef-koks gemaakt en is zeer 
gevarieerd. De kinderen zullen tijdens het weekend geen zaken kunnen kopen en 
hoeven daardoor ook geen geld mee te nemen.  
 
We vragen om waardevolle spullen zoals  elektronische toestellen (gsm, i-Pad, games, 
i-Pod…) thuis te laten. De leiding kan niet worden verantwoordelijk gesteld voor 
beschadiging of verlies. 
 
Medicatie 
Als je kind medicatie moet krijgen tijdens het weekend, wil u dan eerst de 
groepsverantwoordelijke bellen om deze te verwittigen. Liefst ook van de oudere 
kinderen zodat we dit ook kunnen controleren, we gaan met discretie om met deze 
informatie. 
Medicatie liefst in een zakje met de naam van uw kind op, indien mogelijk ook aan de 
leiding geven + handleiding voor het gebruik.  
Bij veranderingen van de gezondheid van uw kind, gelieve ook een nieuwe medische 
fiche in te vullen. Dit om misverstanden te vermijden.  
 
Telefoonnummers 
Op weekend zijn we niet bereikbaar via sociale media maar in uiterste nood kan je 
ons op deze nummers bereiken: 
 
Febe (Pimpels): 0491 98 70 13 
Sarah (Guusten): 0497 57 69 51  
Inne(Pluspunten): 0491 98 70 03 
Lauren (Pagadders): 0473 59 55 33 
Evi (Freggels): 0474 13 09 67  
 
Jarne (hoofdleider): 0497 40 49 90 
Eline (hoofdleidster): 0496 98 02 03  
 
 
 
 



Inschrijven 
Indien je jouw zoon/dochter wil inschrijven voor het weekend, 
gelieve dan het bedrag van 45 euro te storten op het rekeningnummer van CHIRO 
JOKIDO (BE38 0689 0320 0672) mét vermelding van de naam en groep van jullie kind. 
 
Men is enkel ingeschreven als men dit bedrag gestort heeft voor 15 maart. 
 
 
Hopelijk mogen we jullie zoon/dochter verwachten op het weekend! 
 
 
Groetjes,  
De JOKIDO-leiding 
 


