Stichting Spelenderwijs
Sport- en Speldagen 2022: 15, 16 en 17 augustus 2022

Algemene informatie Sport- en Speldagen:
Sport- en Speldagen 2022
De Sport- en Speldagen vinden plaats op maandag 15, dinsdag 16 en woensdag 17 augustus 2022.
Wanneer uw kind verhinderd is, vragen wij u dit tijdig aan ons door te geven. Dit kunt u doen door
contact op te nemen met de staf of door te mailen naar info@spelenderwijswassenaar.nl.
Als uw kind deelneemt bij de Pinkies, Stuiters of Bonken dan is uw kind ingedeeld in een team van
circa 12-15 kinderen. Wij hebben bij de indeling zoveel mogelijk rekening gehouden met de door u
opgegeven voorkeur voor een vriendje of vriendinnetje. Doet uw kind mee bij de Megabonken, dan
is er geen teamindeling en doet iedereen mee in 1 groep.

Duurzaamheid
Stichting Spelenderwijs vindt duurzaamheid erg belangrijk. Zo zullen wij geen gebruik meer maken
van plastic wegwerp bekertjes. Hierom willen wij u verzoeken om uw kind elke dag een eigen (grote)
drinkfles mee te geven. Onze catering zal er zorg voor dragen dat er de hele dag water en limonade
ter beschikking staat om de drinkflessen te vullen.

Gezond bewegen
Tevens vinden wij het belangrijk dat kinderen gezond eten en meer bewegen. Om een gezonde
levensstijl met gezond eten te stimuleren zullen wij fruit- en snackgroente aanbieden. Wij hopen dat
u samen met ons een gezonde levensstijl voor uw kind wil stimuleren en daarom willen wij u vragen
uw kind geen snoep of koek mee te geven. Omdat de Sport- en Speldagen ook een klein feestje zijn,
zullen wij dit ook in kleine mate verschaffen.

Foto’s
Ook dit jaar zal onze vaste fotograaf weer aanwezig zijn om foto’s te maken. Wij proberen deze
foto’s na de Sport- en Speldagen zo spoedig mogelijk met u te delen. De link waar de foto's te vinden
zijn is te vinden op onze website www.spelenderwijswassenaar.nl. Om toegang te krijgen tot de
foto's heeft u een wachtwoord nodig. Het wachtwoord voor de groep waaraan uw kind heeft
deelgenomen zal per email met u gedeeld worden.

Stichting Spelenderwijs
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Specifieke informatie voor Megabonken

Maandag 15 augustus
Programma:
Openingsspel, vuur maken/koken/bbq, lasergame en overnachting (binnen)

Verzamelen:
Tijd:

14.30 uur

Locatie:

Boerderij den Hollander (Ammonslaantje 40, Wassenaar)

Opmerkingen: Kinderen worden verwacht om op de fiets te komen.

Meenemen:
•
•
•
•
•
•

Fiets
Slaapkleding
Luchtbed, slaapzak
Drinkfles (met eigen naam erop)
Schoenen (kleding) die vies mogen worden (voor in het weiland)
Zwemkleding (voor dinsdag)

Einde:
Tijd:

Geen einde

Opmerkingen: Wanneer het kind niet wil blijven slapen, graag van tevoren aangegeven. Eindtijd is
dan 00:00. Overnachting vindt plaats bij Scouting de Paauw (Paauwlaan 12,
Wassenaar).
Locatie:

Scouting de Paauw (Paauwlaan 12, Wassenaar)
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Dinsdag 16 augustus
Programma:
Ontbijt, boerengolf, graffiti, suppen.

Verzamelen:
Tijd:

8.30 uur

Locatie:

Boerderij den Hollander (Ammonslaantje 40, Wassenaar)

Opmerkingen:

Meenemen:
•
•
•

Drinkfles (met eigen naam erop)
Schoenen (kleding) die vies mogen worden (voor in het weiland)
Zwemkleding

Einde:
Tijd:

16.00 uur

Locatie:

Boerderij den Hollander (Ammonslaantje 40, Wassenaar)

Opmerkingen: Nadat uw kind zich heeft afgemeld bij de leiding kunt u uw kind ophalen buiten het
hek of uw kind kan zelfstandig naar huis fietsen.
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Woensdag 17 augustus
Programma:
Survival en 6-kamp bij de Kwakel

Verzamelen:
Tijd:

9.00 uur

Locatie:

Blauw-Zwart (Dr. Mansveltkade 7, Wassenaar)

Opmerkingen: Zorg dat uw kind op tijd is, de bus naar de Kwakel vertrekt om 9.30 uur. Is uw kind
niet op tijd, dan vertrekt de bus zonder uw kind.

Voorbereiding:
Oude kleding en schoenen aantrekken

Meenemen:
•
•
•
•
•

Drinkfles (met eigen naam erop)
Lunch
Extra meenemen: 2 sets oude kleding, 2 paar sokken, 2 stuks ondergoed en 1 paar oude
schoenen
Handdoek
Douchespullen

Einde:
Tijd:

17.00 uur

Locatie:

Blauw-Zwart (Dr. Mansveltkade 7, Wassenaar)

Opmerkingen: Nadat uw kind zich heeft afgemeld bij de leiding kunt u uw kind ophalen buiten het
hek of uw kind kan zelfstandig naar huis fietsen.
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