Hoi speelweekvriendjes en -vriendinnetjes,
Wat leuk dat jullie er dit jaar weer bij zijn!
Hiernaast zie je planning voor komende week. Alle tijden (zoals hier vermeld) kunnen
variëren. Wij verzoeken de ouders om de kinderen (indien dit in het programma vermeld
staat) tussen de middag op te halen of met de kinderen af te spreken dat zij naar huis
gaan. Dit geldt ook voor het einde van de dag. Wij zijn dan niet meer verantwoordelijk
voor de kinderen.
De kinderen krijgen de hele week gratis ranja. Voor het eten geldt; mocht uw kind iets
niet lusten, zorg er dan voor dat u ‘s ochtends brood o.i.d. meegeeft. Van een eventueel
dieet of allergie zijn we als het goed is al op de hoogte via de online aanmelding.
Wat moeten de kinderen meenemen:
- bord en bestek voorzien van naam indien er bij de speelweek wordt gegeten
- hamer en spijkers (eventueel zaag) voorzien van naam
- zonnebrand (bij mooi weer)
- donderdag: zwemkleding en handdoek
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen via speelweek@sjwpeco.nl . Op
maandag 8 aug. ontvangt u ook enkele directe telefoonnummers van vrijwilligers voor
noodgevallen.

Maandag 8 augustus:
09:00 – 09:30
Inschrijven
09:30 – 12:30

Hutten bouwen met de ouders

12:30 – 13:30

Pannenkoeken eten

13:30 – 16:00

Kennismakingsspel

Dinsdag 9 augustus:
10:00 – 10:15
Ochtendgym
10:15 – 12:00

Spelletjesochtend

12:00 – 13:00

Kinderen naar huis

13:00 – 17.00

Rondleiding bij het vliegveld

Woensdag 10 Augustus:
10:00 - 10:15
Ochtendgym
10:15 – 12:30

8-kamp

10:15 – 12.30

Peuter/kleuter ochtend

12:30

Kinderen naar huis

19:30

Start playbackshow

Donderdag 11 Augustus:
11:00 – 11:15
Ochtendgymnastiek
11:15 – 12:15

Spelletjes

12:15 – 13:15

Patat eten

13:15 – 15:30

Waterbaan

Vrijdag 12 augustus:
13:00 – 15.00

Spelletjes

15.00 – 16.00

Schminken

16:00 – 18.00

Broodjes bakken en eten

18.00

Hutjes klaarmaken voor het slapen samen met ouders

19.00 – 20.30

Film kijken + quiz

20.30 – 22.00

Spooktocht

22.00

Ouders naar huis

Zaterdag 13 augustus:
9:00

Hutjes afbreken samen met ouders

