
 

 

KinderSpeulWeek komt d’r aan! 
 

Moi jongluu! Hou ist d’r mit? T’is zowat vekaanzie.  Doar hebb’n joe vast wel zin in. Moar dat betaikent natuurlek ook 
dat KinderSpeulWeek d’r weer aan zit te komm’n. Hartstikke mooi toch dat er dit joar weer ‘n KinderSpeulWeek 
organiseerd wordt?! Thema veur dit joar is: 

D’R GAIT NIKS BOOVN GRUNN 
Dus wees mor trots dast een Grunniger bist en hoal de Grunninger toal in stand. Proat es wat meer Grunnings mit 
mekoar. Wie wait’n, dat vaalt nait mit, mor je magg’n het nou es ‘n keer ‘n haile week probaairn. Nou eerst genog 
Grunnings proat, dus nou mor eem weer int Hollands. 

Dit jaar wordt in de laatste week van de schoolvakantie, 11 t/m 14 augustus de KinderSpeulWeek georganiseerd. 
Uiteraard gaan we dan allerlei leuke, gezellige & spannende dingen doen op het (ijsbaan)veldje in het dorp. Kinderen 
van groep 2 (na de vakantie) t/m groep 8 (voor de vakantie) kunnen hieraan meedoen. Kinderen die in het schooljaar 
2014-2015 in groep 6, 7 en 8 hebben gezeten horen bij de ‘bovenbouw’. Kinderen in de overige groepen horen bij de 
onderbouw. 

Wat iedereen moet weten: 

 Deelname aan de KinderSpeulWeek is geheel voor eigen risico. 
 Dinsdag 11 augustus begint het feest om 9.30 uur. 
 Doe dinsdag oude kleren aan vanwege het timmeren en verven van de hutten. 
 Breng een eigen hamer, kwast en verfbakje mee met je naam erop. 
 Ongeveer een week voor het begin van de Kinderspeulweek krijgt iedereen in het dorp een globaal 

programma (huis-aan-huis-flyer) van alle activiteiten. 

De kosten zijn dit jaar € 15,00 per kind (er vindt geen restitutie plaatst bij annulering of beperkte deelname). 

Bij opgave dient direct betaald te worden, u kunt dit in bijgevoegde envelop stoppen. Bij latere inschrijving is het 
€2,50 extra per opgegeven kind. 

 

Kist  die opgeev’n bie:  
Cisca Kooistra, Oldersumerweg  11 
Harkelien Kruijer, B. Kuiperweg 25 

KinderSpeulWeek  2015 wordt organiseerd deur: 

 Jurgen Bus,  Cisca Kooistra, Harkelien Kruijer,  Henri Roorda, Henk Veninga, Anouschka van der Kooi en Douwe Kosmeier. 



 

Opgaveformulier KinderSpeulWeek 2015 

Graag inleveren vóór donderdag 2 juli  2015 bij Cisca, Oldersumerweg 11 of Harkelien, B. Kuiperweg 25 

Ik geef mij op voor de KinderSpeulWeek van 11 augustus t/m 14 augustus 2015: 

1.Naam:……………………………………….............................Voor de vakantie zat ik in groep …… 

Zwemdiploma JA/NEE* 

2.Naam:………………………………………….………………………….Voor de vakantie zat ik in groep …… 

Zwemdiploma JA/NEE* 

3.Naam:………………………………………….…………………………Voor de vakantie zat ik in groep …… 

Zwemdiploma JA/NEE* 

4.Naam:………………………………………….………………………..Voor de vakantie zat ik in groep …… 

Zwemdiploma JA/NEE* 

*Doorstrepen wat niet van toepassing is 

Voor de ouders/verzorgers: Een geslaagde spelweek vergt veel energie en daarom gaan we er dit jaar vanuit dat u 
ons minimaal 1 dagdeel komt assisteren. U kunt 2 dagdelen, die uw voorkeur hebben, aangeven. Op basis daarvan 
gaan wij u inroosteren. U hoort van ons via de mail uiterlijk in week 31 wanneer u bent ingedeeld. 

1e voorkeursdag …………………………………………………………………………………………………………………….. 

2e voorkeursdag ……………………………………………………………………………………………………………………… 

O ik kan en wil meerdere dagdelen helpen , namelijk:…………………………………………………………… 

 

Naam:……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres:……………………………………………………………………………………………………………………………………..  

Telefoon (vast en mobiel):………………………………………………………………………………………………....... 

Email: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Handtekening ouder/ verzorger 

 

………………………………………………….. 

 


