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

Algemene informatie voor ouders/verzorgers van Stuiters (kinderen in groep 5/6) 

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.  
- Voor het halen en brengen gelden per groep specifieke afspraken die u hieronder kunt teruglezen.  
- Gezien de grote groep mensen die tegelijk aanwezig zal zijn op de locatie verzoeken wij u alle 

maatregelen en de aanwijzingen van de staf strikt na te leven. 

Specifieke informatie voor Stuiters: 
In verband met de corona maatregelen zal het halen en brengen van uw kind(eren) anders worden vorm 

gegeven dan andere jaren. Onderstaande  informatie is dan ook van belang om dit soepel te laten verlopen. 

Maandag en dinsdag start en eindigt het programma van de Stuiters bij scouting de Paauw (Paauwlaan 12, 

Wassenaar), op woensdag start en eindigt het programma van Boerderij den Hollander (Ammonslaantje 40, 

Wassenaar). Hieronder treft u voor de 2 locaties situatieschetsen aan waar u rekening mee dient te houden 

bij het brengen en halen van uw kind. Wij verzoeken u dringend om dit goed door te nemen, zodat alles 

vloeiend verloopt en we snel met de programma’s kunnen beginnen. 

Scouting de Paauw: 

 

  



Boerderij den Hollander: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om ieders veiligheid te waarborgen vragen wij u om uw kind te brengen en halen door 1 ouder of verzorger. 

Zo komen er zo min mogelijk mensen bij elkaar. Fietsen van de kinderen worden in speciaal afgezette 

parkeervakken gestald bij de locaties. Let op dat deze op slot staan! Bij de locaties staan vrijwilligers die u 

begeleiden en aanwijzingen geven. Gelieve hier zo goed mogelijk gehoor aan te geven. De kinderen kunnen 

gebracht worden tussen 9:15 en 9:30 en weer opgehaald worden om  16:30.  

Lunch dient net als andere jaren zelf meegenomen te worden. Tip; Geef geen dingen mee die kunnen 

smelten of bederven! (Melk wordt bijvoorbeeld sneller zuur als het in warme omstandigheden buiten ligt en 

bepaalde beleg soorten zullen sneller bederven). In verband met hygiëne en ontlasting van het milieu 

verzoeken wij om een drinkbeker of bidon mee te geven aan uw kind. Wij zorgen voor gelegenheid om om 

te spoelen en schoonmaak. 

U kind krijgt van ons gedurende de dag altijd de mogelijkheid om limonade of water te drinken. Tijdens de 

dag krijgt u kind ook snacks zoals een koekje of snoepje tussendoor. Graag vragen wij u uw kind geen extra 

snoep mee te geven. 

Samenvattend dienen onderstaande dingen meegenomen te worden: 
- Lunchpakket (iedere dag) 
- Drinkbeker (iedere dag) 
- Droge kleren + handdoek (iedere dag), let op woensdag is er een survival, geef oude kleren en 

schoenen mee! 
- Zwemkleding (alleen dinsdag) 

 
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 Stichting Spelenderwijs 

  



Van dag tot dag: 

Maandag 23 augustus: 
Programma: Fort ‘Feest’ Boyard in het bos, sprokkeltocht en discofeest met DJ. 

Verzamelen: Tussen 09:15 en 09:30 uur bij Scouting de Paauw (Paauwlaan 12, Wassenaar). Zie de  

  situatieschets voor gedetailleerde informatie over het brengen en halen van uw kind. 

Meenemen: - Lunchpakket 

  - Drinkbeker 

  - Droge kleding 

  - Handdoek 

Einde:  Het programma eindigt om 16:30 uur bij Scouting de Paauw. 

Dinsdag 24 augustus: 
Programma: Smokkelspel in het bos, 5-kamp op het sportveld en zwemmen. 

Verzamelen: Tussen 09:15 en 09:30 uur bij Scouting de Paauw (Paauwlaan 12, Wassenaar). Zie de  

  situatieschets voor gedetailleerde informatie over het brengen en halen van uw kind. 

Meenemen: - Lunchpakket 

 - Drinkbeker 

 - Droge kleding 

- Zwemkleding 

 - Handdoek 

Einde:  Het programma eindigt om 16:30 uur bij Scouting de Paauw. 

Woensdag 25 augustus: 
Programma: Survival en poldercross. 

Verzamelen: Tussen 09:15 en 09:30 uur bij Boerderij den Hollander (Ammonslaantje 40, Wassenaar). Zie

  de situatieschets voor gedetailleerde informatie over het brengen en halen van uw kind. 

Meenemen: - Lunchpakket 

 - Drinkbeker 

 - Droge kleding 

- Handdoek 

- I.V.M. Poldersurvival: geef oude kleding en schoenen mee! 

Einde:  Het programma eindigt om 16:30 uur bij Boerderij den Hollander. 


