Nieuwsbrief 3
Beste speeltuinleden, hallo kinderen,
Wij zijn er bijna klaar voor en hebben er ontzettend veel zin in!
Een paar belangrijke zaken die we onder de aandacht willen brengen en ook nieuws vanuit
de Speeltuinvereniging!!
Aanmelden
Om de aanmelding van uw kind(eren) definitief te maken vragen wij u om op zaterdag 18
mei tussen 14-16 uur te komen betalen. Er kan worden gepind. U vindt ons dan in de kantine
van de speeltuin. Uw kind kan dan ook opgeven bij welke vriend(innetje) hij/zij graag in de
groep komt, hij/zij ontvangt aanvullende informatie over de speelweek en wij vragen u als
ouder wanneer u ons kunt komen helpen.
Als uw kind(eren) nog niet is /zijn aangemeld, dan kan dit nog tot 1 juni via het volgende
adres: http://www.sysvision.nl/speelweek/
Begeleiding
We hebben de eerste aanmeldingen van begeleiders (vanaf 13 jaar) binnen om de groepen
te begeleiden. Daar zijn we erg blij mee! Toch kunnen we nog wel enkele jongeren erbij
gebruiken. Kent u iemand die dit leuk vindt en tijd heeft, dan kan diegene zich aanmelden
via de mail.
Voor de groepsbegeleiders wordt er op zaterdag 6 juli om 11.00 uur in de kantine van de
speeltuin instructie en uitleg gegeven.
Ouderhulp
Zoals afgelopen jaar vragen wij u als ouder om weer een dag(deel) mee te helpen. Denkt u
eraan dat wij u tijdens het betalen op 18 mei daarnaar zullen vragen?
Officiële opening zand- waterspelen van de speeltuin op 18 mei 2019 om 14.00 uur
De afgelopen periode hebben we hard gewerkt aan de nieuwe zand- waterspelen en het
vervangen van de zweefmolen in een zeskant schommel. Maar er zijn ook diverse andere
onderhouds-werkzaamheden uitgevoerd. Zoals het schilderen van de houten toestellen en
banken, en ook het groot onderhoud aan groen en bestrating.
Op zaterdag 18 mei 2019 is de officiële opening van de zand-waterspelen.
We gaan er een gezellig feest van maken! Om 14.00 uur vindt de officiële opening plaats.
Alle kinderen mogen hierbij helpen! Daarna krijgen zij een spellenkaart en kunnen kiezen uit

diverse waterspellen, zoals super bellenblazen maken, snoephappen, schminken en nog veel
meer. Is je kaart vol? Dan krijg je nog iets lekkers! Breng je ouders, opa’s en oma’s mee dan
maken we er een gezellige middag van!
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 en tijdens de speelweek op
Facebookpagina Speelweek Hulhuizen, Speeltuin Hulhuizen.
Tot gauw!
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