NACHT ZONDER MAMA 2018
In dit reglement worden de afspraken en spelregels beschreven die er voor moeten zorgen dat Nacht zonder
Mama 2018 een leerzame en onvergetelijke belevenis voor de deelnemende kinderen zal zijn. Door
ondertekening van u als ouder/verzorger geeft u aan dat u hiermee akkoord gaat.
Inleiding
De nacht zonder mama 2018 wordt georganiseerd door de Rotaryclub Weesp-Vechtstreek Noord op het terrein
van Fort Uitermeer. Wij hebben de intentie de kinderen uit groep 8 van de Jozefschool en de PC Hooftschool in
Muiden te laten ervaren hoe het is om een nacht in een eigen gemaakte hut te laten doorbrengen en proberen
daarbij een educatief verband te leggen met kinderen in Zuid Afrika die die ook vaak een nacht moeten
doorbrengen in een hut van afval en die vaak veel langer dan één nacht geen mama hebben die goed voor hen
kan zorgen.
Daarnaast willen wij hiermee het door ons geadopteerde Nosa project van Kinderfonds MAMAS ondersteunen.
Daarvoor vragen wij de kinderen om zich te laten sponsoren voor hun deelname aan dit evenement. De
sponsorgelden komen 100% ten goede van kinderfonds MAMAS.
Meer informatie hierover vindt u in de reeds uitgereikte introductiebrief en op de website:
www.nachtzondermama.nl.
Voor het project verwijzen wij naar: www.kinderfondsmamas.nl/project/NOSA-31
Praktische informatie:
Met meerdere kinderen slapen in een tent
Er slapen ongeveer 7 jongens of 7 meisjes in één hut. Er is gezien het formaat van de hutten beperkte ruimte.
Wilt u hiermee rekening houden, als u kiest wat voor luchtbed of matrasje u uw kind meegeeft?
Medicijnen van de kinderen
Om er zeker van te zijn dat het gebruik van medicijnen goed plaatsvindt willen wij u vragen eventuele
medicijnen van uw kind onder onze hoede te laten innemen. U kunt de medicijnen van uw kind in een
zakje/doosje/toilettasje, voorzien van de naam van het kind en de gebruiksvoorschriften aan ons afgeven bij
het vertrek vanaf de school.
Meeneemlijst
Hieronder vindt u een meeneemlijst voor de Nacht Zonder MAMA. Wilt u geen koffers, maar weekendtassen
meegeven? Wij vragen u deze te voorzien van een etiket met de naam van uw kind.










Slaapzak
Schuimrubbermatrasje of luchtbed (max. 70 cm breed, geen stretcher!
Warme nachtkleding
Toiletartikelen
Anti-insecten creme/spray
Handdoek en washandjes
Extra ondergoed en sokken
Stevige kleding (we zitten op een bosterrein!)
Eventueel regenkleding/laarzen

Omdat het thema van Nacht Zonder MAMA geënt is op armoede en eenvoud, verzoeken wij u uw kinderen
GEEN:






spelcomputers,
mobiele telefoon of tablet,
geluidsapparatuur,
zaklamp,
of zakmes

mee te geven.
Eten en drinken wordt gezamenlijk verzorgd en genuttigd. Het is daarom niet gewenst dat u de kinderen
snoepgoed, andere etenswaren of (energie)drankjes meegeeft.
Leiding
Op vrijdag 28 september hebben de meesters en juffen de leiding tot ongeveer 16.00 uur. Daarna als zij weg
gaan, gaat de leiding over op de leden van de Rotaryclub Weesp.
Dat betekent dus dat de zorg voor het goede verloop van het evenement en de veiligheid van de groep vanaf
dan de verantwoordelijkheid van ons zijn en dat de kinderen onze instructies moete opvolgen. In principe
gelden dan dezelfde regels als op school en dus ook dat als de regels overtreden worden daar dezelfde
consequenties bij horen.
Natuurlijk houden we rekening met de natuur en zeker ook met de dieren die daar leven. We zullen dat
allemaal goed aangeven en goed uitleggen.
Privacy
Er zullen foto’s van het evenement worden genomen. Een aantal daarvan willen wij al op de avond zelf op de
facebookpagina: nacht-zonder-mama zetten om het thuisfront op de hoogte te houden van alle gebeurtenissen
op Fort Uitermeer. Later zullen wij ook enkele representatieve foto’s op de website zetten en aan de
prijsuitreiking zullen wij ruchtbaarheid geven in de vorm van een persbericht.
U heeft het recht om te verklaren dat u niet wens dat foto’s van uw kind gepubliceerd worden. Indien u dit op
dit formulier kenbaar maakt zullen wij –voor de herkenbaarheid – een rode sticker op het naambordje van uw
kind aanbrengen of een ander goed zichtbaar merkteken. Uw kind zal dan ook worden uitgezonderd van
groepsfoto’s e.d.
In geval van nood
Voor het geval dat het noodzakelijk is om de leiding van het evenement te bereiken, kunt u dat doen via één
van beide onderstaande contactpersonen.
Jack Voorwalt, hoofdleider: 06-10029497
Willy Verweij, voorzitter commissie: 06-20554683
Gedurende de avond en nacht is het niet mogelijk om op bezoek te komen. (Dit in verband met de rust in de
groep)
Vragen en opmerkingen voorafgaande aan het evenement
Wanneer u vragen en/of opmerkingen heeft voorafgaand aan het evenement kunt u altijd contact opnemen
met bovenstaande contactpersonen. Eventuele bijzonderheden waar wij rekening mee moeten houden kunt
op het formulier of in een bijlage bij het formulier aangeven.
Wij zullen er alles aan doen om uw kind(eren) een leerzame en tegelijkertijd leuke ervaring mee te geven.
Tot slot
Ouders/verzorgers en leerlingen worden vriendelijk verzocht de bij dit reglement behorende verklaring volledig
in te vullen en te ondertekenen. Uiterlijk maandag 24 september a.s. moet deze verklaring ingeleverd zijn bij de
leerkracht van de klas.

Goedkeuringsverklaring behorend bij reglement deelname kind aan de Nacht zonder Mama 2018

Naam deelnemend kind:………………………………………………………………………………………..
School: ………………………………………………………………………………………………………………….
Naam ouder/verzorger 1:………………………………………………………………………………………
Naam ouder/verzorger 2:………………………………………………………………………………………
Adres:……………………………………………………………………………………………………………………….
Woonplaats en postcode:…………………………………………………………………………………..
Telefonisch bereikbaar:……………………………………………………………………………………..
Bijzonderheden: ………………………………………………………………………………………………………………………………

Ondergetekenden, ouders/verzorgers, verklaren toestemming te geven dat het deelnemende kind
meedoet aan de nacht zonder mama 2018.
Ondergetekenden hebben wel/geen (doorhalen wat niet van toepassing) bezwaar dat foto’s van hun
kind worden geplaatst op de website of facebookpagina van het evenement.

Datum: ……………………………..

Handtekening:

Handtekening:

………………………

………………………

