
Van maandag 6 juli t/m vrijdag 10 juli 2020

ZOMERSPELEN 
HEILOO 

2020

Beste ouder(s)/verzorger(s), hallo Zomerspelen-deelnemer!  

Jongste groep: zat je dit schooljaar in groep 3 of 4? Dan zit je in de jongste groep en ben je welkom
van 10:00 tot 11:30 uur.
Middelste groep: zat je dit schooljaar in groep 5 of 6? Dan zit je in de middelste groep en ben je
welkom van 12:30 tot 14:00 uur.
Oudste groep: zat je dit schooljaar in groep 7 of 8? Dan zit je in de oudste groep en ben je welkom
van 15:00 tot 16:30 uur.

Je ontvangt deze brief omdat je je hebt aangemeld voor de Zomerspelen Heiloo 2020. We hebben
jouw gegevens ontvangen en je staat op de deelnemerslijst.  

Nog maar een paar dagen school en dan is het eindelijk zomervakantie! Dat betekent dat het ook bijna
tijd is voor de Zomerspelen. Wij hebben er veel zin in, jullie ook? In deze brief staat belangrijke
informatie voor de Zomerspelen week. Lees deze brief dus goed door.  

Uiterlijk zaterdag 4 juli ontvang je nog een e-mail van ons, waarin we de groepsindeling bekend maken!
Hierin leggen we ook nog eens duidelijk uit wat de hygiëne- en veiligheidsregels vanwege corona zijn.

Tijden
Iedere leeftijdsgroep is op een ander moment welkom:

Programma
De leiding heeft afgelopen weken hard gewerkt om een ontzettend leuk en afwisselend programma
voor jullie te maken. We verklappen nog niet precies wat we gaan doen, maar we kunnen wel vertellen
dat er veel spelletjes, sport en creativiteit bij komt kijken deze week. Heb jij wel eens een raket
gelanceerd? Of sleutels verzameld voor het Olympisch Stadion? Een toren gebouwd van
suikerklontjes? Misschien ben jij wel de allerbeste pingelaar. Laat je verrassen, laat je uitdagen en laten
we er vooral met elkaar een hele gezellige week van maken!

Wat trek je aan?
* Kleding en (dichte) schoenen die tegen een stootje kunnen, vies mogen worden en die passen bij het
weer  

Wat neem je mee?
* Een regenpak voor als het regent 
* Een pet voor als de zon schijnt
* Vrijdag zwemkleding en handdoek, droge kleren mee
* Eventueel wat te eten en te drinken
Je ticket hoef je niet mee te nemen, je staat op de deelnemerslijst.



Aankomst
De Zomerspelen worden
gehouden op het terrein van
de IJsbaan in Heiloo. 
Het adres is Westerweg 51C. Je
kunt hier niet met de auto
komen, dus het is belangrijk
dat je op de fiets komt. 

De ingang is aan de
Westerweg, dit is dus
een andere ingang dan vorig
jaar.  Je vader of moeder mag
even mee het terrein op, maar
mag niet blijven.

Ophalen 
Voor het ophalen geldt dat je
ouders via de ingang, op zijn
vroegst 10 minuten voor de
eindtijd het terrein op mogen.

Van tevoren thuis 
Zorg dat je voordat je naar het zomerkamp komt: 
* Je hebt ingesmeerd met zonnebrand
* Naar de wc bent geweest
* En je handen goed hebt gewassen!   

Ziek/verkouden/afmelden
We gaan er van uit dat je er de hele week bent, maar het kan natuurlijk altijd zijn dat je een dag niet
kunt komen. Stuur dan even een appje naar de coördinator, zodat we niet voor niks op je staan te
wachten. De contactgegevens staan onderaan deze brief.  

Je mag niet naar het zomerkamp als jij zelf of iemand in je gezin één van de volgende dingen hebt:
* Neusverkouden, vaak niezen of een loopneus
* Keelpijn of hoesten 
* Benauwdheid 
* Verhoging of koorts (38 graden of meer) 
* Verlies van reuk of smaak
* Positief getest op COVID-19 
Twijfel je? Overleg dan telefonisch met de coördinator.  

Contact
Heb je vragen of wil je contact met ons?
Je kunt Maarten van der Molen bereiken op
06-15596978

Voor afmeldingen graag een WhatsApp bericht
met voor- en achternaam en groepskleur naar
Maarten.


