4 t/m 9 augustus

Beste Jongens en Meisjes,
In de week van 4 t/m 9 augustus 2003 is er voor de derde keer een
kinderspelweek aan de Noorderkolonie in Boven Pekela. De
spelweek is bedoelt voor de jeugd uit Pekela van 6 t/m 13 jaar. Je
kunt je opgeven via deze brief. Doe dit wel voor 1 juli 2003.
Inmiddels zijn er al weer veel aanmeldingen voor de spelweek. De
week wordt deels door een subsidie van de Gemeente, en door een
eigen bijdrage gefinancierd. De eigen bijdrage is net als vorig jaar
€.15,00. Je kunt je ook opgeven bij Jan Klink tel.0597-645964, bij
Ferdy Venema tel.0597-646215 of via www.kinderspelweek.nl
Wil je ook mee doen met de kleurwedstrijd? Kleur dan de kleurplaat in
en win één van die fantastische prijzen. Winnaars worden tijdens de
spelweek bekend gemaakt.
Vul het aanmeldingsformulier in, scheur het uit, (met de kleurplaat)
en geef deze aan je meester of juf!!

Enkele spelregels
Gepaste kleding dragen. D.w.z. oude kleding op de maandag bij het bouwen
en verven, en zwemkledingbij de waterspelen. Voor de donderdag warme
kleding en nachtkleding meenemen. Oude schoenen of laarzen meenemen
voor spooktocht.

INFOWIJZER

De kosten a €.15,00 p.p. betalen voor maandag 4 augustus as.
Je mag het geld op 25 juni meenemen. Dan worden ook de
aanmeldingsformulieren opgehaald bij je meester of juf!
Er wordt niet met de gereedschappen/spijkers gegooid. Andermans spullen
worden niet vernield of gejat.
Voor mogelijke ongevallen zijn wij niet aansprakelijk.
Druk- of zetfouten voorbehouden. Bij regen wordt een alternatieve agenda
opgesteld.
Hoofdlocaties Kinderspelweek Boven Pekela:

LOCATIEWIJZER

Picknickplaats Noorderkolonie &
Dorpshuis de Riggel

- Agenda Maandag
4/8

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

Officiële opening door burgemeester Pekela
Hutten bouwen, zelf hamer meenemen
Pauze, iedereen gaat naar huis
hutten verven, zelf kwasten meenemen.

Dinsdag
5/8

09.00 – 12.00 uur Bungeerunbaan, (stokken maken) stokbrood bakken
12.00 – 13.30 uur Pauze, iedereen gaat naar huis
13.30 – 16.00 uur Spektakel: Groot Luchtkussen + bungeerunbaan

Woensdag 09.00 – 12.00 uur Vossenjacht
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12.00 – 13.30 uur Patat eten bij de hutten
13.30 – 16.00 uur Diverse waterspelen: Zeephelling, modderbad,
(moddergevecht), buikglijden. (evt. zwemkleding meenemen)

Donderdag 09.00 – 13.00 uur We beginnen met een grote hindernis- en klauterbaan 13x4m
7/8
13.00 – 15.00 uur Pauze, iedereen gaat naar huis
Vanaf 15.00 uur
Vanaf 17.00 uur

LOCATIE DE RIGGEL:
Start Kermis bij de Riggel, iedereen krijgt 2 vrijkaartjes,
voor iedereen die wil: Overnachting in de Riggel, met om
±18.00 uur: Barbecue
±19.00 uur: Bonte Avond, Playbackshow, Uitslag kleurwedstrijd
±21.00 uur: Spooktocht (ovb) of Douanespel
Bij de overnachting neemt iedereen luchtkussen, slaapzak en
kussen mee.

Vrijdag
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Tot 11.30 uur
Ontbijt
11.30 – 14.00 uur Pauze iedereen gaat naar huis!
14.00 – 17.00 uur Rommelmarkt, neem zelf spullen mee, deze mogen jullie zelf
verkopen
Kermis, iedereen krijgt weer 2 vrijkaartjes. De Hindernisbaan is
weer aanwezig
Vanaf 19.00 uur
Kermis. Ook is er Disco in de Riggel. Gratis toegang

Zaterdag
9/8

Vanaf 14.00 uur
vanaf 20.30 uur

Kermis
SWINGENDE SLOTAVOND MET
HUISORKEST “DUO VARIANT”

Vraag ook ouders, buren en verdere familie om op deze dag te komen!!!
Ovb. OM 23.00 UUR VUURWERK

