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Beste ouders/verzorgers, hallo kinderen, 
 
Drie, twee, een…. We tellen af. Het is bijna zomervakantie en de speelweek start over een paar 
dagen. We willen nog een paar belangrijke dingen onder de aandacht brengen. 
 
Kinderen: 

• Neem een beker mee, zodat we af en toe ranja kunnen bijschenken 

• Dinsdagochtend: voor de activiteit mag je 1 tas meebrengen met allerlei  
materialen (denk aan oud bestek, oude strijkbout, kapotte banden, wc rolletjes, plastic 
flessen) en gereedschap (hamer, tang, schroevendraaier, enz) 

•  Dinsdagmiddag: FIETS niet vergeten: we gaan naar Walburgen 

• Woensdagochtend: zit je in een jongere groep, denk aan goede wandelschoenen. Zit je 
in een oudere groep, vergeet je fiets niet! 

• Woensdagavond: neem een hesje mee, zodat je goed opvalt tijdens de vossenjacht (en 
een zaklamp mag eventueel ook mee)! 
 

Ouders/verzorgers: 

• Smeer uw kind thuis alvast in met zonnebrandcrème en geef dit ook mee 

• Kijk iedere dag naar het weerbericht voor de kledingkeuze en geef zo nodig extra 
(droge) kleding mee 

• Zorg dat er altijd genoeg eten en drinken mee is, spelen maakt hongerig leert de 
ervaring 

• In de bijlage vindt u de lijst wanneer u bent ingedeeld als ouderhulp. U mag zich melden 
in de kantine van de speeltuin, u krijgt dan uitleg over de activiteit. LET OP: ouders die 
dinsdagmiddag helpen mogen zich bij de ingang van Walburgen melden 

 
En laten we niet vergeten: 

• Op Walburgen zullen wij zoveel mogelijk uw kind in de gaten proberen te houden. Wij 
stellen ons echter niet aansprakelijk wanneer er onverhoopt iets mocht gebeuren. U 
bent van harte welkom om op Walburgen aan te sluiten of om uw kind om 12.30 uur bij 
de Speeltuin op te halen. Meldt dan wel uw kind af bij zijn/haar begeleiders!  

• Als uw kind woensdagavond blijft slapen: wees telefonisch bereikbaar 

• Als u uw kind woensdagavond ophaalt: meld uw kind af bij de poort  
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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/speelweek en tijdens de speelweek op de 
Facebookpagina Speelweek Speeltuinvereniging Hulhuizen. 
In geval van nood zijn wij telefonisch bereikbaar op 06-40171255 (Cindy) of 06-81894737 
(Frank). 
 

Afmelden kind 
Wanneer uw kind door welke reden ook niet kan komen, wilt u deze dan telefonisch afmelden 
bij ons? Dat kan bij Marieke 06-25495227 en Peggy 06-14669465. 
 
Met een vriendelijke groet, 
Organisatie speelweek 
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