Beste Jongens en Meisjes, Ouders,
In de week van 16 augustus t/m 20 augustus 2010 is er voor de tiende keer een
kinderspelweek in Boven Pekela!! De spelweek is bedoeld voor de jeugd uit de gemeente
Pekela van 6 t/m 11 jaar*. Inmiddels is de spelweek volgeboekt. Er kunnen geen
aanmeldingen meer bij.
Het maximum aantal deelnemers is dit jaar vastgesteld op 100.
De week wordt deels door een subsidie van de Gemeente, sponsoring bedrijven en door een
eigen bijdrage gefinancierd. De eigen bijdrage is €. 22,50 per kind voor de hele week!
Thema dit jaar: “Feest!!”
Lees hieronder verder…

1. Aanmelden
• Aanmelden voor de spelweek kan heel gemakkelijk via 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. (opgave is niet meer mogelijk)
2. Betaling
De kosten a €. 22,50 p.p. uiterlijk betalen vòòr 9 augustus as. Je kunt als volgt
betalen :
• Overmaken op banknummer: 3399427 t.n.v. Spelweek Boven Pekela. Onder
duidelijke vermelding van: spelweek 2010 + [naam kind]
3. Spelregels
Alle huisregels staan vermeldt op internet. Check regelmatig de site.
Mailadres: info@kinderspelweek.nl, Correspondentieadres: Tjalk 15/a, Nieuwe Pekela

Hoofdlocaties Kinderspelweek Boven Pekela:
Picknickplaats Noorderkolonie & de Riggel

* Kijk op de website voor evt.
uitzonderingen mbt leeftijden.

2010Maandag 16/8 09.00 – 09.15 uur
09.15 – 12.00 uur

12.00 – 13.30 uur
13.30 – 16.00 uur

AGENDA -2010

VERSIE JUNI

2010*

Officiële opening door wethouder Anneke Duit van de gemeente Pekela
Zoals altijd; Bouw het dorp; dit keer bouwen we net zoals vorig jaar onze eigen
tent! Materialen zoals tentdekkleden, stokken, touw, karton ea zijn aanwezig, alleen
moet je zelf zorgen voor een evt hamer. Heb je een eigen oude tent? Deze mag je
dan ook meenemen!
Pauze, iedereen gaat naar huis.
Afmaken van de tenten. Neem je eigen kampeerartikelen mee! Er mag ook worden
geverfd! Doe dus oude kleren aan! Neem zelf geen verf mee!
We gaan ook in kader van 10jarig bestaan Ballonnen* oplaten! Vul je kaartje in en
misschien ben jij degene waarvan de ballon het verst komt.

Dinsdag
17/8

09.00 – +16.30 uur

Vandaag gaan we met z’n allen met twee touringcars naar “Plopsa Land” !***
PlopsaLand is nieuw en ligt in Coevorden. Ga in de botsauto’s, bumbaspeeltuin of
de vliegende fietsen. Of probeer de achtbaan! Let op! Neem wel je eigen eten en
drinken mee. Je kunt dit ook in het park kopen.
Om ongeveer 16.30 uur zijn we weer terug bij de spelweekplaats. Voorafgaand
krijgt ieder kind een speciaal ‘spelweek’ t-shirt!

Woensdag
18/8

09.00 – 12.00 uur

Vossenjacht/speurtocht. Maak met je groep een speurtocht door Boven Pekela.
Tijdens de tocht kun je verschillende ‘vossen’ tegen komen. Vindt jij ze allemaal?

12.00 – 13.30 uur
13.30 – 16.00 uur

Pauze, iedereen gaat naar huis.
Recordpoging Stoepkrijten*! Het record van het langste stoepkrijtschilderij staat
op 162 meter. Vanmiddag gaan we proberen dit te verbreken! Vanmiddag gaan
we na het stoepkrijten “Paalvechten”. Voor iedereen die mee wil doen moet
zwemkleding en een handdoek meenemen. (diploma A vereist). Stel je eigen zakje
snoep samen in de snoepwinkel en ontvang je ijsje!
Geef je ook op voor de Talentenshow voor vanavond!

Avondprog.

19.00 – + 21.30 uur

BOVEN PEKELA GOT TALENT! Talentenshow, met je eigen
optreden. Playbacken, echt zingen, toneelspel, kunstjes, optreden, ea.
Neem je ouders, buren, vrienden of kennissen ook mee. Tevens verkoop van
hamburgers e.a. Het wordt een gezellige avond. Locatie: de Riggel

Donderdag

10.00 !! – 12.00 uur

Vanaf 10 uur Sportochtend!* Sport 4-kamp met ‘slingerbal’, rodelbaan,
Touwtrekken, voetbaltournooi en een hindernisbaan.

Vanaf 17.30 uur
19.00 – + 21.30 uur

LOCATIE VELDJE: De Grote MagieShow! *
Vanaf 19.00 uur organiseren we de traditionele spooktocht. 12 groepen gaan op
pad, uiteraard met meerderjarige begeleiding. Zoek tijdens de tocht verschillende
letters om een woord te maken! Tijdens de tocht kun je genieten van een
spookburger en heksedrankje!

10.00 ! – 12.00 uur

Sloop het dorp! ’s Ochtends gaan we met z’n allen het dorp afbreken! Daarna
sluiten we de spelweek af met het stokbrood bakken! Neem wel je eigen stok mee!
Einde spelweek.

Vrijdag 20/8

13.00 uur

*** Kinderen staan onder begeleiding van ongeveer 15 ouderen (18+), ** Tijdens alle activiteiten zijn drankjes en versnaperingen/fruit voor de kinderen natuurlijk bij
de prijs inbegrepen, muv Plopsaland. * Bij regen wordt de alternatieve agenda gehanteerd. Hierbij zullen enkele activiteiten worden verricht in dorpshuis de Riggel.

