
Jaargang 5  nummer 3  
Dinsdag 14 augustus 

Hoe ging het vandaag 
Ook vandaag hebben een stralende dag 
gehad! Gelukkig niet teveel zon, want het is 
best warm op de velden. 
Er was flink uitgepakt met alle spellen. 4 
buikschuifbanen, tobbedans, mep van de balk, 
de boogschutters vereniging was aanwezig en 
er werd flink geschoten op de roos. De kantine 
glittert door alle glittertattoos, de kippen 
vlogen over het achterste veld. De ballen en 
skateboards rolden over de parkeerplaats. 
Iedereen genoot en had de grootste lol! Er is 
goed gedronken, de kantinedames konden de 
ranja net aangesleept krijgen. Complimenten 
voor onze activiteitencommissie! 
En natuurlijk aan alle enthousiaste hulpouders 
die super enthousiast alle spellen en de 
groepen begeleide! 
We kunnen terugkijken op een geslaagde 2e 
dag.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Disco! 

Vanavond hebben we als feest activiteit een 
disco! Voor de onderbouw (groep 1 t/m 11, 
geel bandje) van 18.45 tot 19.45. Voor de 
bovenbouw (groep 12 t/m 24, groen bandje) 
van 20.15 tot 21.15. De kinderen zijn niet 
verplicht om te komen.  
Voor de ouders is er buiten de tent een 
mogelijkheid om koffie/thee en frisdrank te 
kopen ( 50 ct per beker, graag gepast betalen). 
Kinderen mogen ook eerder naar huis als ze 
moe zijn. Onderbouw kinderen moeten 
opgehaald worden, mogen niet alleen naar 
huis. 
Voor de bovenbouw; graag zelf met je 
kinderen afspraken maken over ophalen óf 
zelf naar huis gaan. Het is voor ons onmogelijk 
om dit volledig in de gate te houden. 
Trek je feestkleding aan en tot vanavond! 

 

 

 

 

 



Jaargang 5  nummer 3  
Dinsdag 14 augustus 

 

 

 

Programma woensdag 15 augustus: 

9:00 Binnenkomst op het terrein van RKVV 
Emplina en verzamelen bij je eigen 
hut!! 

9:30 Start activiteitenprogramma. 
13:00 Start eerste opruimploeg 
13:30 Voorstelling groep 1 t/m 11 in de 

pannakooi bij Emplina (ouders, opa’s, 
oma’s, iedereen mag komen kijken!) 

14:30  Gezamenlijke feestelijke afsluiting, dus 
het is leuk wanneer de ouders dan ook 
aanwezig zijn! 

15.00 (kinderen) naar huis en start tweede 
opruimploeg. 

 

Let op! 
 
Geen lunch meenemen! 
 
Groep 1 t/m 11: 

Trek de kinderen makkelijk zittende kleding 
aan, waarin ze zich lekker kunnen bewegen en  
Gym - of turnschoenen (geen slippers!) 
Weersvoorspelling ziet er goed uit. Mocht dit 
veranderen, maken we de alternatieve locatie 
bekend via Facebook 
 
Groep 12 t/m 24: 

Ieder kind neemt een eigen rugzak mee 
Trek goede schoenen aan (geen slippers!) 
(Een van de) groepsleiding een opgeladen(!) 
mobiele telefoon meenemen 
Hou de groep bij elkaar, maak hierover goede 
afspraken.  

 
Spelbegeleiding, kom op de fiets!  
 
De ouders die komen opbouwen, om 8 uur 
aanwezig bij Emplina! 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
De alweer laatste nieuwsbrief zal op 
woensdag 15 augustus verstuurd worden! 
 

 


