Nieuwsbrief 2
Beste speeltuinleden, hallo kinderen,
Met deze nieuwsbrief willen we je op de hoogte brengen van het laatste nieuws met
betrekking tot de speelweek. Regelmatig zullen we je op deze manier informeren over
wetenswaardigheden rondom de speelweek.
Thema:
Het thema van dit jaar is Survival! De hele week staan er leuke activiteiten in dit thema op
het programma. Wij zijn samen met de werkgroepen alweer druk bezig om er een geweldige
week van te maken.
Inschrijving en betaling:
Gedurende de vooraanmelding hebben zich al 93 kinderen ingeschreven. De inschrijving
wordt definitief na betaling van het inschrijfgeld.
Dit kan op zaterdag 18 mei van 14.00 tot 16.00 uur in de kantine van de speeltuin.
Het inschrijfgeld voor de speelweek bedraagt €40,00 euro per gezin en voor ieder
afzonderlijk kind €10,00 euro. Hieronder hebben we de kosten bij deelname van 1 of
meerdere kinderen op een rijtje gezet.
Voor een gezin met 1 kind is het totaal bedrag € 40,00.
Voor een gezin met 2 kinderen is het totaal bedrag € 50,00.
Voor een gezin met 3 kinderen is het totaal bedrag € 60,00.
Voor een gezin met 4 kinderen is het totaal bedrag € 70,00.
Gezinnen waarbij het inschrijfgeld een barrière is voor deelname aan de speelweek, vragen
wij contact met ons op te nemen ( speelweekhulhuizen@live.nl ).
Met het betalen van het inschrijfgeld ontvang je een poster met informatie over de
speelweek, een keycoard, kortingsbonnen van de Gendste winkeliers en een lootje voor de
loterij op de vrijdagavond. Het digitale programmaboekje ontvang je later.
Mocht je niet in staat zijn om die middag zelf langs te komen om te betalen, wil je dan
zorgen dat familie en/of vrienden dit voor je doen? Graag gepast betalen!
Wij zijn nog bezig dat er per PIN betaald kan worden, dit laten wij uiteraard nog weten!
Kinderen kunnen deelnemen als het lidmaatschap van de speeltuin vóór 1 maart 2019 is
ingegaan en als het kind in de leeftijd is van 6 t/m 12 jaar. Kinderen die 6 jaar worden tijdens
de speelweek kunnen ook deelnemen.
Aanmelden kan via het volgende adres: http://www.sysvision.nl/speelweek/

Voorkeur vriendje / vriendinnetje:
Met de betalen van het inschrijfgeld kan er ook een vriendje en/of vriendinnetje opgegeven
worden met wie je graag in een groepje zou komen.
Voor de groepsindelingen houden we de indeling van de basisschool aan. De jongere
groepen bestaan uit kinderen welke op school in de groepen 2, 3, 4 en 5 zitten. De oudere
groepen zitten in de groepen 6, 7 en 8 van de basisschool. Kinderen die in de oudere groep
zitten kunnen op verzoek teruggeplaatst worden in de jongere groep. Andersom kan niet
i.v.m. het gedeeltelijk afwijkend programma voor de oudere kinderen.
Verplichte ouderhulp:
Voor ieder gezin is er ook dit jaar weer minimaal 1 dagdeel ouderhulp verplicht. We hopen
dat veel ouders, net als afgelopen jaar, met veel plezier eventueel meerdere dagdelen
komen helpen. Behalve het begeleiden van groepjes en activiteiten hebben we ook veel hulp
nodig bij het opbouwen en afbreken van spelattracties op de woensdag- en
donderdagavond en de zaterdag voor en na de speelweek. Enkele ouders hebben met de
voorinschrijving de ouderhulp al kenbaar gemaakt.
Tijdens de betaling willen wij uw ouderhulp noteren: denk thuis alvast even na om welke
dagdelen u ons kunt helpen. We kunnen het tenslotte niet alleen !!!
Mochten er jongeren zijn die op de middelbare school zitten en als begeleider van een
groepje en/of activiteit ingezet willen worden, dan kunnen zij zich, eventueel samen met
vriend of vriendin, opgeven via speelweekhulhuizen@live.nl
Sponsoring:
We hopen, net als voorgaande jaren, weer op een gulle bijdrage in de vorm van materialen,
diensten of financiën van mensen/bedrijven die ons een warm hart toedragen. De lijntjes
hiervoor zijn weer uit gezet. Mocht u (of uw bedrijf) nog niet benaderd zijn, maar de
speelweek toch op een of andere manier willen ondersteunen, dan houden wij ons van
harte aanbevolen. Iedere bijdrage (in welke vorm dan ook) maakt het voor ons makkelijker
om weer een fantastische speelweek te organiseren.
Contact:
We houden u op de hoogte van de vorderingen en wetenswaardigheden via nieuwsbrieven,
daarnaast communiceren we via de mail speelweekhulhuizen@live.nl en kunt u de
informatie terugvinden op de website www.hulhuizen.nl.
Met vriendelijke groet,
Organisatie Speelweek

