Beste Jongens en Meisjes,
In de week van 4 augustus t/m 8 augustus 2008 is er voor de achtste keer een
kinderspelweek aan de Noorderkolonie in Boven Pekela. De spelweek is bedoeld voor de
jeugd uit Pekela van 6 t/m 12 jaar. Je kunt je opgeven via de website
www.kinderspelweek.nl of per e-mail! Doe dit wel voor 28 juli 2008.
Let wel: meldt je tijdig aan, het maximum aantal deelnemers is dit jaar vastgesteld op 100.
De week wordt deels door een subsidie van de Gemeente, sponsoring en door een eigen
bijdrage gefinancierd. De eigen bijdrage is €. 20,00 per kind. Thema dit jaar: Circus
Lees hieronder verder…

1. Aanmelden
• Aanmelden voor de spelweek kan heel makkelijk v ia de website:
www.kinderspelweek.nl. Via het speciale aanmeldingsformulier op de site kun je
je aanmelden. Vul hier al je gegevens in. Je krijgt hiervan een bevestiging van
opgave.
• Je kunt ook een e-mail sturen naar info@kinderspelweek.nl.

2. Betaling
De kosten a €. 20,00 p.p. uiterlijk betalen vòòr maandag 28 juli as. Je kunt als
volgt betalen :
• Overmaken op banknummer: 3399427 t.n.v. Spelweek Boven Pekela. Onder
duidelijke vermelding van: spelweek 2008 + [naam kind]

3. Spelregels
Gepaste kleding dragen. D.w.z. oude kleding op de maandag bij het bouwen en verven, en
zwemkledingbij de waterspelen. Voor de woensdag- en donderdagavond warme kleding
meenemen. Oude schoenen voor donderdagavond.
Er wordt niet met de gereedschappen/spijkers gegooid. Andermans spullen worden niet
vernield of gestolen, ook niet in de bussen.
De spelweek is geen kinderopvangverblijf! Alle kinderen gaan in de pauze’s naar huis. Bij
het niet aanwezig zijn, terwijl je je wel hebt opgegeven vindt geen restitutie plaats van de
kosten.
Druk- of zetfouten voorbehouden. Bij regen wordt een alternatieve agenda opgesteld.
Alle huisregels staan vermeldt op internet. Check regelmatig de site.
De spelweek heeft een vergunning van de gemeente Pekela.
Hoofdlocaties Kinderspelweek Boven Pekela:
Picknickplaats Noorderkolonie & de Riggel

20082008Maandag

09.00 – 09.15 uur
09.15 – 12.00 uur
12.00 – 13.30 uur
13.30 – 16.00 uur

Dinsdag

09.00 – 12.00 uur
12.00 – 13.30 uur
13.30 – 16.00 uur

AGENDA -2008

VERSIE 20 MAART 2008

Officiële opening door burgemeester Pekela
Zoals altijd; Bouw het dorp; bouw als groepje een eigen hut. Materialen om te
bouwen zijn aanwezig, zoals plastic, hout en karton, alleen moet jezelf zorgen
voor een hamer.
Pauze, iedereen gaat naar huis.
Afmaken van de hutten. Ook kun je deze een kleurtje geven.
We doen dit jaar wel een tobbedansrace; De bedoeling is om met een bootje
van de glijbaan af te glijden en daarna de bel te raken, met je schuit kom je
terecht in het zwembad. Ook is er weer een extra groot springkussen!
Pauze, iedereen gaat naar huis.
Net zoals de ochtend!

Avondprog.

19.00 – 20.30 uur

De Benzo Circusshow; Jeugdshow “Ik Ben-zo”. Entertainer/Clown Benzo is het
stralende middelpunt van Jeugdshow “Ik Ben-zo”, een daveren spektakel Zingen
met een échte kindervriend in hart en nieren. Lachen om zijn grappen en grollen.
Verbazen over de ballonnenfiguren die hij maakt: ”Ik Ben-zo” maakt van elke
circusshow een onvergetelijk feest! Neem je ouders, buren of kennissen mee!
Locatie: de Riggel

Woensdag

09.00 – 16.00 uur

Vandaag gaan we met z’n allen met twee touringcars van Sijpkes naar
attractiepark “Duinen Zathe” in Appelscha!!*** Je moet deze keer wel zelf even
denken om eten en drinken. In het park zelf is ook genoeg te koop. Om ongeveer
16.00 uur zijn we weer terug bij de spelweekplaats.

Donderdag

09.00 – 14.00 uur
Vanaf 17.00 uur
19.00 – 21.30 uur

Vanaf 9 uur zijn er verschillende luchtkussens aanwezig, zoals de nieuwste
attractie: Levend Sjoelen, ook hebben we de buikschuifbaan weer deze
ochtend/middag! (evt. zwemkleding meenemen)
LOCATIE VELDJE: Grote Barbecue
Vanaf 19.00 uur organiseren we de traditionele spooktocht. Het vindt plaats in en
rond het bos bij de viaduct. 12 groepen gaan op pad, uiteraard met meerderjarige
begeleiding. Vindt in het bos tijdens de tocht verschillende letters om een woord
te maken!

10.00 – 12.00 uur
12.00 – 13.00 uur
Vanaf 13.00 uur
16.00 uur

Grote CircusSpeurtocht door de straten van Boven Pekela!
Blijf tussen de middag gezellig een broodje eten. Maak je eigen sandwich!
Met z’n allen de hutten afbreken!
Einde spelweek

Vrijdag
8/8

*** Kinderen staan onder begeleiding van ongeveer 15 ouderen (18+).
** Tijdens, voor en na de activiteiten zijn drankjes en een versnapering voor de kinderen natuur lijk bij de prijs inbegrepen, behalve op woensdag!
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