
Sport- en Speldagen 2021 
23, 24 & 25 augustus 2021 

Algemene informatie voor ouders/verzorgers van Megabonken (middelbare school) 

Geachte ouder/verzorger, 

Ook in 2021 hebben we voorlopig nog steeds te maken met de gevolgen die de coronapandemie met zich 
mee brengt. Nieuwe maatregelen en versoepelingen volgen elkaar in rap tempo op en als staf en bestuur 
van de Sport- en Speldagen dienen we daar ook dit jaar weer rekening mee te houden. In deze brief vindt u 
de belangrijkste informatie voor uw kind omtrent de dagen. 

Algemene informatie: 
Naar aanleiding van het Corona-virus hebben we als bestuur en staf een aantal maatregelen getroffen om de 
Sport- en Speldagen voor iedereen zo veilig mogelijk te maken. Hierbij houden we ons aan de 
voorgeschreven richtlijnen van het RIVM. 

- Kinderen en leiding hebben te allen tijde mogelijkheid om hun handen te wassen/ontsmetten. Per 
locatie wordt hier door onze catering zorg voor gedragen.  

- Contactpunten worden iedere 2 uur schoon gemaakt. 
- Leiding bewaart 1,5 meter afstand tot elkaar en de kinderen, uitzonderingen uitgesloten. 
- Alle activiteiten vinden buiten plaats gezien het verhoogde risico op besmetting bij binnen 

activiteiten.  

Specifieke informatie voor Megabonken: 

Maandag 23 augustus: 
Programma: We verzamelen om 10.00 bij scouting van Woesik. Als iedereen er is gaan we klootschieten 

naar de Oude Eik. Daar leren we Padel en spelen we tennis. Na de lunch wandelen we terug 

naar van Woesik om daar vlotten te bouwen. Vervolgens maken we vuur om ons eigen eten 

te bereiden. Als je liever vegetarisch eet of dieetwensen hebt, laat ons dit weten door een 

berichtje te sturen naar Michelle Bellekom – 0612427169. 

Na het eten doen we mee aan de spooktocht. Na de spooktocht is iedereen vrij om naar huis 

 te gaan. 

Verzamelen: Om 10.00 uur van Scouting van Woesik (Van Duivenvoordelaan 560, Wassenaar). 

Meenemen: - Lunchpakket 

  - Voldoende drinken 

  - Drinkbeker (voor limonade) 

Einde:  Het programma eindigt na de spooktocht. Na de spooktocht is iedereen vrij om naar huis te

  gaan. 

Dinsdag 24 augustus: 
Programma: We verzamelen om 09:30 op het parkeerterrein bij Van Woesik. Als iedereen er is vertrekken 

we te fiets naar Noordwijk, dus zorg dat je fiets in orde is. In Noordwijk gaan we naar 

Houwaart Bootcamp. Na de lunch fietsen we naar het strand, daar spelen we strandspellen. 

Rond 17.00 zullen we weer terug zijn in Wassenaar. 

Verzamelen: Om 9.30 uur van Scouting van Woesik (Van Duivenvoordelaan 560, Wassenaar). 



Meenemen: - Lunchpakket 

- Voldoende drinken 

- Drinkbeker (voor limonade) 

- Zwemkleding en handdoek 

- Zonnebrand 

- Een goed werkende fiets met opgepompte banden 

Einde:  Rond 17.00 uur zullen we weer terug zijn in Wassenaar. 

Woensdag 25 augustus: 
Programma: Poldersurvival bij de Kwakel 

Verzamelen: Tussen 9:00 uur op de parkeerplaats bij voetbalvereniging Blauw-Zwart (Dr. Mansveltkade 7,

  Wassenaar). Op Blauw-Zwart maken we gebruik van het kleine hek als ingang, aan de kant 

  van de grote parkeerplaats. Vanaf hier worden we ingedeeld in de bussen. 

  De bus vertrekt om uiterlijk 9:45 uur! 

Voorbereiding: Trek oude kleding en schoenen aan! 

Meenemen: - Voorzien van naam: 2x oude kleding, 2 paar sokken, 2x ondergoed en 1x oude schoenen 

 - Handdoek en douchespullen 

- Lunchpakket 

 - Drinkbeker 

Einde:  De bus arriveert omstreeks 17:00 uur bij Blauw-Zwart.  

Tot slot kunnen alle maatregelen en versoepelingen uiteraard nog weer veranderen. Als organisatie houden 

wij ons aan de regels zoals deze zijn opgesteld door het RIVM. 

Als staf en bestuur vertrouwen en hopen we op uw medewerking. Samen maken we er voor de kinderen 

weer 3 fantastische dagen van! 

Met vriendelijke groet, 
 
Staf en bestuur van de Stichting Spelenderwijs 


