Speelweek Leek aanmeldingsformulier 2019
Persoonlijke gegevens deelnemer
Voornaam:

Naam:

Achternaam:

Adres:
Postcode & woonplaats
Telefoonnummer:

( tijdens de speelweek)

Geboortedatum:
E-mailadres:
School en groep:

Groep:

(afgelopen schooljaar)

Zwemdiploma
Abonnement

Ja / Nee

(omcirkelen)

Ja / Nee

(omcirkelen)

zwemkasteel

Medische gegevens deelnemer
Naam huisarts:
Verzekeringsnummer:

Bijzonderheden
* Gebruikt uw zoon / dochter medicijnen?

Zo ja welke?

* Heeft hij / zij hulp nodig bij gebruik?

Zo ja waarmee?

* Heeft uw zoon / dochter last van een allergie?

Zo ja, wat voor allergie?

* Zijn er eventueel andere bijzonderheden?
Die de speelweekleiding of EHBO hoort te weten
Speelweek T-shirt bestellen € 7,50 per stuk:
Maten
Aanvinken
welke maat

128

140

152

164

Plaats en datum:

Plaats:

Datum:

Naam ouder/verzorger:

Voornaam:

Achternaam:

Betaald:

€ 37,50

€ 45,00 inclusief T-shirt

Handtekening:

S

(omcirkelen)

Informatie Speelweek 2019
Evenals voorgaande jaren is in de laatste zomervakantieweek de traditionele
“Speelweek Leek” op de Bult (achter de Brandweer en het Gemeentehuis).
Dit jaar is de speelweek van maandag 19 augustus tot en met vrijdag 23 augustus 2019 met
het thema “Disney”.
Basisschoolkinderen uit groep 3 (afgerond) t/m groep 8 timmeren hun eigen hut rond het thema
onder begeleiding van vrijwilligers. Daarnaast staan er nog allemaal andere leuke activiteiten op het
programma zoals een bosspel, zwemmen, scouting, sport en disco.
Dinsdagavond van 19.00 tot 20.30 uur is er een speciale avond voor groep 8 omdat ze de laatste
keer als basisschoolkind mee kunnen doen. Vrijdagavond is de feestelijke afsluiting voor ouders,
buren en andere familieleden van 19.00 tot 21.00 uur met het grote speelweekvuur. Er is een rad
van avontuur, verloting, disco en winkeltje; dus neem klein geld mee.
Let op:
I.v.m. de privacy gebruiken we alleen deze gegevens tijdens speelweek 2019 en worden ze erna vernietigd.
Tijdens de Speelweek worden er video-opnames en foto’s gemaakt. Het beeldmateriaal is bedoeld voor de deelnemers,
hun ouders, vrijwilligers. Maar daarnaast kunnen de materialen ook voor promotiedoeleinden gebruikt worden zoals;
persberichten, folders en Speelweekwebsite, Instagram en Facebook. Bij het aanmelden van uw kind gaat u akkoord
met deze voorwaarden.

Thema 2019 “Disney”
Voor wie:

Basisschoolkinderen uit groep 3 (afgerond) t/m groep 8.

Programma:

Timmeren van de groepshutten, speurtocht, zwemkasteel, survival i.s.m.
Scouting Nienoord.

Begeleiding:
Meenemen:

80 vrijwilligers, E.H.B.O
Hamer, spijkers, oude kleding, laarzen en elke dag een lunchpakket, eventueel plastic
flesje 0,5 liter. Woensdags je zwemspullen en eventueel zwemabonnement

Wanneer:
Start:
Tijden:

Maandag 19 augustus t/m vrijdag 23 augustus 2019
Maandag 19 augustus om 12.00 uur groepen vormen en opening (tot 16.00 uur)
Dinsdag t/m vrijdag van 10.00 – 16.00 uur. Dinsdagavond 19.00 tot 20.30 uur
voor groep 8 kinderen.
Vrijdagavond 23 augustus van 19.00 – 21.00 uur o.a. ontvangen
groepsfoto’s, speelweekvuur, disco, rad van avontuur en verloting.

Afsluiting:
Kosten:

€ 37,50 p.p. (inclusief T-shirt € 45,00) en tijdens de week kleingeld voor het winkeltje.

Aanmelding:

Aanmeldingsdagen in De Schutse, Oldenoert 32 in Leek:
Woensdag 3 juli van 15.00 tot 20.00 uur en donderdag 4 juli van 15.00 uur tot 17.00
uur. Alleen contante betaling. U ontvangt een betalingsbewijs en de informatie als
bevestiging van deelname. Bij de start op de Bult ontvangt u het aanmeldformulier om
zelf een onder of bovenbouwgroep op te zoeken waar uw kind zich thuis voelt.

Belangrijk:

Geef elke dag genoeg te eten en te drinken aan uw kinderen mee. Er is een
winkeltje waar snoep, chips en ijs verkocht wordt. Er is drinkwater aanwezig. Denk
ook aan het insmeren van uw kinderen met zonnebrand.

Contact:

speelweek11@gmail.com

Website:

www.speelweekleek.nl

