JUNI 2017
INSCHRIJVINGEN ZOMER 2017
De inschrijvingen zijn gestart en we zijn nu al met meer dan 160 speelpleinkipjes!
Nog niet ingeschreven? Breng het dan snel in orde zodat je zeker kan meespelen deze
zomer. Wil je al in de eerste week stralen in je nieuwe speelplein T-shirt? Schrijf dan in voor
20 juni, want dan wordt de eerste bestelling van de T-shirts gedaan.
Hoe kan je inschrijven:

Via de website: www.speelpleinbiesakker.be

Tijdens de openingsuren van het jeugdcentrum. Hier kan je ook de T-shirt passen.

KLEUTERS
Zoals jullie wel weten bestaat onze groep kleuters dit jaar enkel uit kinderen geboren in
2011 of leerlingen die in de derde kleuterklas zitten. Ook dit jaar willen we er voor zorgen
dat deze groep niet te groot wordt. Daarom zullen we een maximum aantal van 60 kleuters
toelaten.
Er zijn al 39 kleuters ingeschreven dus wees zeker op tijd als je je kleuter nog wilt
inschrijven.

OP KAMP NAAR STEINBACH
Dit jaar trekken we aan het einde van de zomer met z’n allen naar het mooie Steinbach.
Onze kampplaats is een echt pareltje, dus zeker niet twijfelen om mee te gaan!
De deadline voor de inschrijvingen is 30 juli. Na deze datum kunnen we niemand meer
inschrijven.

LET OP!
De gemengde groepen gaan dit jaar van 23 tot 28 augustus mee op kamp. Dit is anders
t.o.v. de vorige jaren.

EERSTE SPELDAG
Nog eventjes wachten en dan kunnen we weer aan onze speelpleinzomer beginnen. De
groepen 1 tot 9 en de junioren starten op maandag 3 juli van 10u tot 17u. De kleuters hebben hun eerste speldag op woensdag 5 juli van 10u tot 12u.
Op 3 juli is het dus geen speldag voor hen.

JUNI 2017
PLEINFEESTEN
Zoals elk jaar organiseren we ook deze zomer weer onze Pleinfeesten. Een heel weekend is
het feest op het terrein Biesakker. Onze speelpleinkipjes hebben die week ook een mega
leuke speeltweedaagse.
26 & 27 juli

SPEELTWEEDAAGSE

Twee dagen spelen en voor de oudste
groepen is er zelfs een overnachting op het
terrein Biesakker.

28 juli

SUNNY SIDE UP

Onze speelpleinfuif waarop alle mama’s en
papa’s heel welkom zijn!

29 juli

KUBB-TORNOOI

Iedereen is welkom om mee te komen kubben

30 juli

PLEINFESTIJN
& FIETSENRALLY

Een lekkere BBQ en leuke fietstocht voor de
hele familie

