16 t/m 20 augustus

Beste Jongens en Meisjes,
In de week van 16 t/m 20 augustus is er voor de vierde keer een kinder-spelweek
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 13
augustus 2004.
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.0597646215 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!! Lees hieronder verder….
Enkele spelregels
De kosten a €.15,00 p.p. betalen voor maandag 16 augustus as.
Je mag het geld op vrijdag 2 juli meenemen. Dan worden namelijk de
aanmeldingsformulieren opgehaald bij je meester of juf! Je kunt natuurlijk ook later betalen,
maar lever dan wel op 2 juli het formulier in!

INFOWIJZER

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 achtkleding
meenemen. Oude schoenen of laarzen meenemen voor spooktocht.
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: Picknickplaats Noorderkolonie & de Riggel
Leiding: J. Klink, F. Venema

LOCATIEWIJZER

2004Maandag
16/8

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

Dinsdag
17/8

09.00 – 12.00 uur
12.00 – 13.30 uur
13.30 – 16.00 uur
vanaf 20.00 uur

AGENDA -2004

Officiële opening door burgemeester Pekela
Bouw het dorp! Thema: Halloween. Hutten bouwen, zelf hamer
meenemen
Pauze, iedereen gaat naar huis
hutten verven, zelf kwasten meenemen.

Survivaltocht, kinderen mogen ook nog aan de hutten werken
Pauze, iedereen gaat naar huis
Er zijn verschillende luchtkussens aanwezig.
(evt. zwemkleding meenemen)
Voor wie wil; Kampvuur op veldje, tevens stokbroodbakken!

Woensdag
18/8

10.00! – 12.00 uur
12.00 – 13.30 uur
13.30 – 16.00 uur

Vanaf 10 uur op de noorderkolonie stoepkrijten en andere activiteiten!
Pannenkoeken eten bij de hutten
Diverse waterspelen; buikglijden, zeephelling, modderbad!
(zwemkleding meenemen)

Donderdag
19/8

09.00 – 13.00 uur

We beginnen met een klimwand!. Verder zullen er allerlei
zeskampspelen aanwezig zijn.
Pauze, iedereen gaat naar huis
LOCATIE DE RIGGEL: allerlei leuke activiteiten aanwezig op plein
voor iedereen die wil: Overnachting in de Riggel, met om
±18.00 uur: Grote Barbecue
±18.00 uur: allerlei leuke activiteiten aanwezig bij de riggel
±19.00 uur: Bonte Avond, Playbackshow of filmavond, Mini disco,
Uitslag kleurwedstrijd

13.00 – 17.00 uur
Vanaf 17.00 uur
Vanaf 17.00 uur

±21.15 uur: Halloween Vossenjacht door de straten van Boven Pekela
Bij de overnachting neemt iedereen luchtkussen, slaapzak en
kussen mee.

Vrijdag
20/8

Tot 11.30 uur
’s Ochtends

11.00 – 14.00 uur
VANAF 14.00 uur
14.00 – 16.00 uur
16.00 uur

Ontbijt in de Riggel
Mega luchtkussen op dorpsplein

Pauze iedereen gaat naar huis!
LOKATIE DE RIGGEL
Rommelmarkt, neem zelf spullen mee, deze mogen jullie zelf
verkopen, met afsluitende slotact. Muziek op plein.
Einde spelweek.

DEELNAME-FORMULIER KINDERSPELWEEK 2004
ٱ
Ja, ik doe mee aan de kinderspelweek van
16 t/m 20 augustus in Boven Pekela.
Naam:

……………………………………

Adres:

……………………………………

School:

……………………………………

Leeftijd:

………………

ٱ

Ja, ik wil ook de DVD, ik betaal nu €.20,- (zie onderaan)

Lever dit formulier (met kleurplaat) in bij je meester of juf voor
2 juli as. De formulieren worden op 2 juli opgehaald. Op deze
dag kun je ook betalen, of doe dit voor 16 augustus bij de
leiding.
Winnaars van de kleurplaat worden bekend gemaakt tijdens
de kinderspelweek.

Ook is er een DVD gemaakt van de vorige spelweek. (2003)!!!!
Deze zijn te koop voor €.5,-. Je kunt tijdens de spelweek een exemplaar bestellen/kopen bij de leiding.
Met o.a. de volledige spelweek op film, alle extra’s, specials, interviews, en foto’s van de voorgaande jaren!!!

