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Slaapvoorwaarden. 

De mogelijkheid om te blijven slapen in de eigen hut is alleen voor de kinderen, die aankomend 
schooljaar, naar groep 7 of hoger gaan.  De kinderen mogen van donderdag- op vrijdagnacht blijven 
slapen in hun eigen hut. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden. 

Op woensdag rond 12.00 uur worden de deelnemende hutten door het bestuur gekeurd. Ze zullen er 
in ieder geval op letten dat er pallets op de grond liggen en er een zeil boven de hut gespannen is. 
Indien de hut wordt afgekeurd is er woensdagmiddag nog de mogelijkheid om dit aan te passen, 
waarna de hut wederom gekeurd zal worden.  Mocht de weersverwachting slecht zijn, dan zal het 
bestuur besluiten om deze activiteit niet door te laten gaan. 

De kinderen gaan donderdag om 16.00 uur eerst naar huis, zodat ze thuis kunnen eten.  Om 18.30 
uur worden ze weer op het terrein verwacht. De programmagroep zorgt voor een avondprogramma, 
inclusief drinken en wat lekkers. Ook voor een ontbijt op vrijdag wordt gezorgd. Na het ontbijt 
nemen ze weer deel aan het dagprogramma. Tussendoor gaan ze dus niet naar huis.  

Ze hoeven zelf geen eten en drinken mee te nemen. Tablets, telefoons etc. zijn niet toegestaan. 
Mochten deze toch aangetroffen worden, dan nemen we deze in en kunnen de volgende dag weer 
opgehaald worden. Mocht uw kind nog medicijnen gebruiken of ergens allergisch voor zijn, dan kunt 
u dit donderdagavond even aangeven. 
Voor noodgevallen hebben wij van alle kinderen de telefoonnummers van ouders / verzorgers 
beschikbaar. 
Bij extreem slechte weersomstandigheden die gedurende de nacht opkomen hebben wij een 
noodvoorziening beschikbaar. 

Er wordt voor voldoende volwassen begeleiding gezorgd (1 volwassene op 6 á 7 kinderen) 
Gedurende de nacht zijn er continue twee volwassenen wakker. Zij lopen rond. Mocht iemand naar 
de wc moeten, het niet meer leuk vinden of andere vragen hebben, kunnen deze personen 
aangesproken worden. Indien een kind het niet meer leuk vindt, wordt er contact opgenomen met 
de ouder(s).  Ook als iemand zich niet aan de regels houdt, of zich op een andere manier niet netjes 
gedraagt, worden de ouder(s) ingelicht, zodat het kind naar huis kan. 

De slaapspullen worden vrijdagochtend weer ingepakt en op een centrale plek neergezet, waarna 
deze na afloop van het dagprogramma weer mee naar huis genomen kunnen worden. Zorg ervoor 
dat de naam er duidelijk op staat. 
Verder verzoeken wij om alles wat meegenomen wordt naar het terrein ook weer mee naar huis te 
nemen. Wij stellen het niet op prijs als er oude slaapzakken en luchtbedden achterblijven. 

Wij zijn niet aansprakelijk  voor het zoekraken of beschadigen van  persoonlijke bezittingen. Aan alle 
kinderen, die blijven slapen, wordt maandagmiddag nog een formulier uitgereikt, met alle 
belangrijke informatie. 
 

Voorgaande jaren hebben de kinderen de nacht in hun eigen hut altijd een hoogtepunt van 
Madierodam gevonden. 

 
Wij wensen jullie dan ook veel plezier met jullie nacht bij Madierodam. 

 


