Beste Jongens en Meisjes, Ouders,
In de week van 29 augustus t/m 2 september 2011 is er voor de elfde keer een kinderspelweek in
Boven Pekela!! De spelweek is bedoeld voor de jeugd uit de gemeente Pekela van 6 t/m 11 jaar*.
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 €.23,50 per kind voor de hele week! Tijdens alle
activiteiten zijn drankjes en versnaperingen/fruit voor de kinderen natuurlijk bij de prijs inbegrepen,
m.u.v. Speelstad Oranje. Thema dit jaar: “Ik hou van Holland!!”. Natuurlijk staat de agenda weer
bol van spellen, actie en entertainment! Z.o.z. voor uitgebreide agenda.
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. Let op! Opgeven kan vanaf woensdag 15 juni en alleen online.
2. Betaling
De kosten a €. 23,50 p.p. uiterlijk betalen vòòr 20 augustus as. Je kunt alleen
per bank betalen:
• Overmaken op banknummer: 3399427 t.n.v. Spelweek Boven Pekela. Onder
duidelijke vermelding van: spelweek 2011 + [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.

2011Maandag 29/8

09.00 – 09.15 uur
09.15 uur
09.20 – 12.00 uur

12.00 – 13.30 uur
13.30 – 16.00 uur

AGENDA -2011

VERSIE

MEI 2011*

Officiële opening door de burgemeester of wethouder van de gemeente Pekela.
Ballonnen oplaten! Vul je kaartje in en misschien ben jij degene waarvan de ballon het verst komt.
Zoals altijd; Bouw het dorp; dit keer bouw je in een groepje aan je eigen hut! Materialen
zoals pallets, dekkleden, touw, karton ea zijn aanwezig, alleen moet je zelf zorgen voor een
evt hamer. Deze dag is het heel belangrijk dat je oude kleren aan hebt en schoenen aan doet met
een stevige zool, zoals bijv. klompen, i.v.m. alle spijkers op de grond en dan in je voet, aauw…
Pauze, iedereen gaat naar huis.
Afmaken van de hutten. Er mag ook worden geverfd! Doe dus oude kleren aan! Neem zelf
geen verf mee, maar wel een kwast!
Om 15.30 uur komt de Koningin van Groningen langs om de hutten te beoordelen en een
prijs uit te reiken!

Dinsdag

09.00 – +16.30 uur

Vandaag gaan we met z’n allen met twee touringcars naar “Speelstad Oranje”! Speelstad
Oranje is het grootste overdekte attractiepark van Nederland gevestigd in een vroegere
fabriek. Het park heeft verschillende attracties, o.a. achtbaan Tornado een reuzenrad,
piratenschip, draaimolens, waaronder de paardencarrousel, zweefmolens, reuzenglijbanen,
space shuttle, luchtkussens, trampolines, botsauto’s, kinderdisco. 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 oranje ‘spelweek’ t-shirt!

Woensdag
31/8

09.00 – 12.00 uur

Vanaf 9 uur spelletjesochtend! Ochtend met 12 leuke spellen, zoals spijkerslaan, flessen
vullen, 4 op een rij en bloemsteken, ga samen met je groepje van 10 kinderen en begeleider
bij alle spellen langs. Vrijdag is de prijsuitreiking!! Indien er evt nog tijd over is kun je
klauteren, glijden, spelen en springen op 3 verschillende luchtkussens welke de hele dag
aanwezig zijn.
Pauze, iedereen gaat naar huis.
Luchtkussens!! Tobbedansen, Buikschuifbaan en springkussen! Ook kun je “Paalvechten”.
Voor iedereen die mee wil doen moet zwemkleding en een handdoek meenemen.
(zwemdiploma A vereist).
Nieuw deze woensdagmiddag is de Schuimparty! We doen de schuimparty rond de
luchtkussens samen met leuke muziek om op te swingen! Haal ook je poffertjes bij de Oud
Hollandsche Poffertjeskraam.
Geef je ook op voor de MiniPlaybackshow voor vanavond!

12.00 – 13.30 uur
13.30 – 16.00 uur

Avondprog.

19.00 – + 21.30 uur

Hollands Got Talent! Talentenshow, met je eigen optreden. Kunstjes, toneel, zingen, Echt
zingen mag natuurlijk ook. Neem je ouders, buren, vrienden of kennissen ook mee. Tevens
verkoop van hamburgers e.a. Het wordt een gezellige avond. Locatie: dorpshuis
Tevens optreden van de Crew, Hollandse Medley!

Donderdag

10.00 !! – 12.00 uur

“Boer zoekt vos”, Vossenjacht/ speurtocht. Ga samen met je groepje op pad om op zoek te
gaan naar de verklede mensen, “Vossen”, en hun raadseltje te achterhalen en zo flink veel
geld te verdienen! Welke groep wint?
LOCATIE VELDJE: Kindershow! * Tevens traktatie: “Balletjes van de Koningin”.
Meteen na de Show organiseren we de traditionele spooktocht! “De Vliegende Hollander”!
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 heksedrankje! Omstreeks 21.45 uur worden de spoken ontmaskerd op het podium, wees erbij!

Vanaf 17.30 uur
19.00 – + 22.00 uur

Vrijdag 2/9

10.00 ! – 12.00 uur

Sloop het dorp! ’s Ochtends gaan we met z’n allen het dorp afbreken! Wil je een aantal pallets
mee naar huis, dat kan, zorg zelf voor een kar. Daarna sluiten we de spelweek af met het
stokbrood bakken! Neem wel je eigen stok mee!
Prijsuitreiking van de spelletjesochtend en vossenjacht!

12.00 uur

Einde spelweek.

*** 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
Speelstad. * Bij regen wordt de alternatieve agenda gehanteerd. Hierbij zullen enkele activiteiten worden verricht in dorpshuis de Riggel.

