
 

 

 

 

 

Informatie WWJ Zomerkamp 2020 

Wie kunnen er deelnemen? 

Kinderen van 10 t/m 13 jaar oud die de Nederlandse taal goed beheersen en die Nederlands 

onderwijs volgen. Er kunnen maximaal 42 kinderen deelnemen. Het zomerkamp gaat door 

als er tenminste 25 deelnemers zijn. De inschrijvingen worden behandeld op volgorde van 

binnenkomst. Aanmelden kan via het aanmeldingsformulier, dit document is te vinden op 

onze website. 

Doelstellingen 

• Nederlandse kinderen van verschillende scholen in het buitenland de gelegenheid   

  bieden om elkaar te ontmoeten en samen een week veel plezier te maken; 

• Nederlandse kinderen (nader) kennis laten maken met de Nederlandse taal en   

  samenleving; 

• Nederlandse kinderen door een aantal excursies in aanraking brengen met de  

   Nederlandse cultuur. 

Data 

Het zomerkamp vindt plaats van zaterdag 18 juli tot en met zaterdag 25 juli 2020. 

Locatie 

Evenals voorgaande jaren verblijven we in ‘De Wildwal’ te Lunteren op basis van vol pension. 

‘De Wildwal’ ligt in een prachtige bosrijke omgeving centraal in Nederland. 

Leiding 

De leiding bestaat uit een enthousiaste en ervaren groep begeleiders, waaronder enkele 

leerkrachten. Van alle begeleiders wordt een verklaring van goed gedrag gevraagd. 

Betaling 

De kosten voor het kamp bedragen € 575,- per deelnemer. 

Het kamp heeft geen winstoogmerk en alle begeleiders gaan op vrijwillige basis mee.  

 

 



 

 

 

 

 

Programma 

Tijdens het kamp gaan we o.a. naar het Anne Frank huis, de Bataviawerf, graffiti workshop, 

bootcampen, escaperoom, zwemmen en natuurlijk ook naar de Efteling! Op vrijdagavond 

sluiten we het zomerkamp traditioneel af met een bonte avond en disco.  

Meer details over de excursies vindt u in het programmaoverzicht dat u na inschrijving en 

betaling ontvangt.  

NB: Het programma is onder voorbehoud. 

Verzekering 

World Wide Juf sluit een evenementenverzekering af.  

Wij raden aan om zo nodig zelf de volgende verzekeringen voor uw kind af te sluiten: 

• ziektekostenverzekering 

• persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering 

• reis- en bagageverzekering (als er sprake is van waardevolle bagage) 

• annuleringsverzekering 

Annulering 

Als een deelnemer na inschrijving niet aan het zomerkamp kan deelnemen, brengen wij de 

volgende bedragen in rekening: 

• bij annulering voor 15 mei 2020: 25% van de totaalsom 

• bij annulering tussen 15 mei en 15 juni 2020: 50% van de totaalsom 

• bij annulering na 15 juni 2020: 100% van de totaalsom 

Let op: Bij afzegging, na bevestiging van deelname worden er annuleringskosten in rekening 

gebracht. 

Als een deelnemer door ziekte, heimwee of andere omstandigheden het zomerkamp verlaat, 

vindt er geen restitutie plaats. 

 

 

 


