Goudrand GGA/GGN 2018
Inpaklys
Merk alles asseblief duidelik
Tuinier Gr 1









Klein hand tuinvurk of klein hand tuingraaf
Klein gieter
Een paar Sykouse
Potlood
Gom – Pritt sal werk
Klein leë jogurt bakkie
Bordesak – Volledig (papierbord binne gewone bord vir ete asseblief)
Snoepie geld

Kuiertyd Gr 2







Bordesak – volledig (papierbord binne gewone bord vir ete asseblief)
Volle toegeruste pennesakkie (Gom, skêr, kleurkryte/koki's, liniaal)
Versierings (glitter, stickers ens.)
4 gekleurde papier vierkante (A4 wat in 'n vierkant gesny word)
4 Gekleurde A4 papiere- nie karton nie asb.
Snoepie geld

Fietsry Gr 3









'n Werkende fiets per kind (Sonder 'n werkende fiets kan die spesialisasie nie voltooi word nie)
'n Gemerkte pomp per elke 2 kinders (span offisiere moet asb. dit verseker aangesien die pomp van
bande 'n vereiste is)
'n Ou lappie
'n Fietsry valhelm (geen kind mag sonder dit ry nie)
Toe skoene soos bv. tekkies (nie "pumps/crocs" wat kan afval nie)
Hoed en sonbrandroom
Bordesak – Volledig (papierbord binne gewone bord vir ete asseblief)
Snoepie geld

Ruimtewaarneming Gr 4

















Baie energie!
NB: Nota met nood kontak nommers en Mediese fonds besonderhede (Onder aan dokument)
NB: “The National Reasearch Foundation” Vrywaringsvorm. As jy hom nie bring nie gaan
jy nie op die uitstappie kan gaan nie. (Sien onder aan die dokument)
Bordesak – Volledig (papierborde binne gewone bord vir etes asseblief)
Slaapsak, kombers, kussing en kamp matrassie
Sweetpak om in te slaap (nie slaapklere nie)
Warm klere vir die aand.
WARM BAADJIE (dit is vrek koud by die sterrewag se uitkyk punt)
Toiletbenodighede en handdoek
Spandrag is reg vir Vrydagaand
Aktiewe drag vir Saterdag.
Leë 2 Liter koeldrank bottel. (Coke)
GEEN rooi of groen laserswysers of teleskope nie. Ons kan nie verantwoordelikheid neem vir
duur toerusting nie en dit sal nie gebruik word nie
Geen Selfone!
Offisiere, maak asb. seker dat jou span die storie van Goue Lokkies en die drie bere ken
Snoepie geld

Handvaardigheid Gr 5















NB: Nota met nood kontak nommers en Mediese fonds besonderhede (Onder aan dokument)
Pennesakkie met:
Houtlym
Skêr
Pen
1 Plastiek-inkopie sak om klaargemaakte items huis toe te vervoer.
Bordesak – Volledig (papierborde binne gewone bord vir etes asseblief)
Slaapsak, kombers, kussing en kamp matrassie
Warm klere vir die aand.
Sweetpak om in te slaap (nie slaapklere nie)
Spandrag is reg vir Vrydagaand
Aktiewe Voortrekker drag vir Saterdag.
Toiletbenodighede en handdoek
Snoepie geld

Sterrekunde Gr 6


























NB: Nota met nood kontak nommers en Mediese fonds besonderhede (Onder aan dokument)
NB: “The National Research Foundation” Vrywaringsvorm. As jy hom nie bring nie gaan jy nie
op die uitstappie kan gaan nie. (Sien onder aan die dokument)
Vrydagaand: Spandrag/aktiewe drag
Saterdag: Streng aktiewe drag
Bordesak – Volledig (papierborde binne gewone bord vir etes asseblief)
Slaapsak en warm komberse, kussing, kampmatrassie
Toiletbenodighede en handdoek
Warm klere, mussie, handskoene, ons gaan laat buite wees
Kombers vir sterrepartytjie (Sterrepartytjie is soos piekniek in die aand)
Eetgoed vir sterrepartytjie (partytjiekos!)
Flits met rooi sellofaan toegemaak, maak sellofaan vas met rekkie oor voorkant of geplak met kleeflint
oor voorkant van flits. Alternatiewelik kan ŉ rooi ballon oor die voorkant van die flits getrek word
Pennesakkie met penne, ens. soos vir skool
Skêr – belangrik!
Rolletjie kleeflint
Ou CD
Beker, waterbottel om Vrydagaand saam te vat Sterrewag toe
Verkyker gemerk met jou naam (Op eie risiko)
Selfoon (as jy een het) gemerk met jou naam (op eie risiko)
Laai vooraf op jou slimfoon: Google sky app of Sky Chart asook Heavens Above
Ziploc sakkie met jou naam en selfoon nommer opgeskryf. Groot genoeg vir jou selfoon om in te pas
Teleskope (op eie risiko)
Alle medikasie moet ingehandig word by die kursusleier met aankoms, met duidelike instruksies hoe
dit geneem moet word.
Alle persoonlike toerusting moet goed gemerk wees waar dit sigbaar is
GEEN Groen lasers – dit sal gekonfiskeer word tot na die kursus
Snoepie geld

Godsdiens Gr 7



Sien aparte inpakbrief.
NB: Nota met nood kontak nommers en Mediese fonds besonderhede (Onder aan dokument)

Brandweer – Verkenners







NB: Nota met nood kontak nommers en Mediese fonds besonderhede (Onder aan dokument)
Streng aktiewedrag vir Saterdag.
Bordesak – Volledig (papierborde binne gewone bord vir etes asseblief)
Handdoek en droë klere vir ingeval jy nat word
Eie snoepie
Pennesakkie en notaboek

Ruimtewaarneming en Sterrekunde,
Vul asb. die vorm in en stuur saam op die kentekendag .

