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Opgave uiterlijk vrijdag 12 juli!  
 

Denk er aan dat u het opgaveformulier op tijd inlevert! Het is 

belangrijk dat we op tijd weten hoeveel kinderen er mee 

doen. Bedankt! 

Algemene informatie: 

Een gezellige week vol met leuke sportieve, creatieve en 

spannende activiteiten en vooral heel veel gezelligheid!  

 

Voor wie:  Voor kinderen die het afgelopen schooljaar                  

    in groep 1 t/m 8 hebben gezeten EN  

             minimaal 4 jaar zijn. Aan beide  

             voorwaarden moet worden voldaan. Ook 

   moet uw kind in Musselkanaal of Mussel 

   wonen en/of op school zitten. 

 

Wanneer:  19, 20, 21, 22 augustus. Bij deelname aan 

   de kampeernacht ook 23 augustus.  

 

Waar:  Elke dag verzamelen in Lint. Behalve op 

   donderdag, dan bij het zwembad. 

 

Kosten:  Per dag € 2,00 of € 5,00 voor een  

   weekkaart. Voor de kampeernacht een  

   extra bijdrage van €5,00. Het geld kunt u bij 

   het opgaveformulier in een envelop in Lint 

   afleveren of in de brievenbus. 

   Let op(!): als u op maandag 19 augustus 

   uw kind nog wil laten meedoen zonder  

   opgave betaalt u  €7.50 voor een weekkaart 

   of €3,00 per dag.  

 

Opgave:  Via het opgaveformulier wat is uitgedeeld 

   op school. Graag leesbaar invullen en  

     uiterlijk 12 juli (voor start zomervakantie)

   inleveren in Lint. Als er niemand aanwezig 

   is in de brievenbus bij de schuifdeuren.  

Eten en drinken: 

Maandag en donderdag lunchen de  

kinderen thuis voordat ze naar de activiteit komen.  

Dinsdag lunchen ze in Lint. Woensdag tijdens het uitje 

beginnen de kinderen met een lunch.  Tijdens alle 

 activiteiten is er wat te drinken en wat lekkers    

Tips en weetjes! 

Geef uw kind op tijd op, want er zijn bij sommige  

activiteiten een beperkt aantal plekken beschikbaar. 

Elke dag voor de activiteit begint, meldt uw kind zich 

bij de leiding in Lint zodat we weten dat uw kind er is.  

Is er iets vervelends of belangrijks thuis of tijdens de 

spelweek gebeurt. Laat het de leiding weten zodat we er 

rekening mee kunnen houden :)  

Meer informatie? Neem contact op met:  

Jeroen van Renen 
Buurtwerker Sport  

Email: j.vanrenen@welstad.nl  
Tel: 06-36594836 Z.O.Z. Het programma & andere informatie 

 Het programma: 
 

Maandag: het begint! 

Tijd: 13.00 - 16.00 uur 

De spelweek begint!  Verzamelen in Lint en  

daarna naar buiten voor spannende spellen! 

 

Dinsdag: allerlei leuke activiteiten!   

Tijd: 12.00 - 16.00 uur 

Eerst samen een lekkere lunch en daarna leuke 

activiteiten rond Lint. Lasergamen, dansen en nog meer!  

 

Woensdag: dagje uit Pageplas & omgeving 

  Tijd: 11.00 - 15.30 uur 

Starten met een lekkere lunch en daarna  

allerlei activiteiten met water en zand voor jong en oud! 

 

Donderdag: zwembad activiteiten &  

kampeernacht! 

Tijd: 13.30 - 16.30  

Kampeernacht (voor groep 5 t/m 8) 

Tijd: 17.00 - vrijdagochtend 10.00 uur 

 
Bovenstaande tijden en spellen kunnen wijzigen. 

Een week voor de spelweek krijgt u de  
informatiebrief  met de definitieve tijden,  

activiteiten en aandachtspunten.  
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