
 Kinderspelweek 2017 

 
Wanneer:  ma 28 augustus t/m do 31 augustus 2017 
Waar:    MFC Ruitenvelder 
Voor wie:  Alle kinderen die naar een basisschool gaan, al dan niet in Froombosch. 

 
Naast het bouwen van een huttendorp zullen er gedurende de week nog tal van andere activiteiten aangeboden 
worden, zoals zwemmen, spelletjes doen, en we gaan naar een doolhof! 
 
Het definitieve programma houden we nog even geheim, maar hier volgen alvast wel de tijden: 

Ochtend   Middag  
Maandag 9.30 uur – 12.00 uur  13.30 uur – 16.00 uur 
Dinsdag 9.30 uur – 12.00 uur  13.30 uur – 16.30 uur 
Woensdag 9.30 uur – 13.00 uur  14.30 uur – 16.30 uur 
Donderdag     13.30 uur – 20.00 uur 

 
Opgeven kan via bijgesloten formulier en op maandag 28 augustus op de parkeerplaats bij de Ruitenvelder. 

De deelnamekosten per week bedragen: 

 Kinderen uit een gezin dat lid is van Dorpsbelangen Froombosch  Eur 12,50 

 Kinderen uit een gezin dat niet lid is van Dorpsbelangen Froombosch  Eur 16,50 

 Kinderen van buiten Froombosch en niet in Froombosch op school zit  Eur 19,50 

 
Gedurende de dagen krijgen de kinderen drinken en een tussendoortje, zijn alle activiteiten en spelmaterialen 
gratis, en krijgen de kinderen op donderdagavond een maaltijd. 

 
Deelname aan de Kinderspelweek is voor eigen risico. Wij adviseren stevig schoeisel ivm spijkers. Hamers en tangen voor het 
bouwen graag met naamsticker meenemen. 

 
 
De Kinderspelweek draait op vrijwilligers. Kunt en wilt u een handje mee helpen tijdens de Kinderspelweek, dan 
horen wij dat graag via bijgesloten formulier!  
 
Chris, Anwi, Gerda, Judith en Fenja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



In verband met onze planning verzoeken wij u onderstaand strookje(s) in te vullen als uw kind / kinderen van plan 
is / zijn mee te doen aan de kinderspelweek en/ of u graag een handje wilt meehelpen tijdens de kinderspelweek. 
Het strookje graag voor 10 juli  inleveren via het emailadres kinderspelweekinfroombosch@gmail.com  of op één 
van de volgende adressen: 
Hoofdweg 101, Froombosch (Gerda) 
Hoofdlingenpad 34, Froombosch  (Anwi)  

✂---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hierbij meld ik de volgende kind(eren) aan: 
 
Naam kind: 1 ………………………………………………………….........Leeftijd…………… 
  2 ………………………………………………………….........Leeftijd…………… 
  3 ………………………………………………………….........Leeftijd…………… 
  4 ………………………………………………………….........Leeftijd…………… 
 
 
Adres en Woonplaats:…………………………………………………………………………………………………. 
 
Telefoonnummer waarop ouder/ verzorger tijdens spelweek te  
bereiken is :…………………………………………………………………................... 
 
E-mail:…………………………………………………………………………………………... 
 
Lid van dorpsbelangen ja   /   nee      
 
In verband met vervoer: 
Aantal kinderen dat van plan is mee te gaan  zwemmen ……………………………… 

(kinderen zonder zwemdiploma verplicht eigen ouder/verzorger mee) 

 
*** GRAAG VOLLEDIG INGEVULD INLEVEREN IVM DE BEREIKBAARHEID V/D OUDERS TIJDENS DE SPELWEEK *** 

 
Hierbij meld ik mijzelf als vrijwilliger aan voor de volgende activiteit: 
MAANDAG 28 AUGUSTUS 
9.30 tot 12.00  Activiteit: Hulp Bouwen   JA / NEE 
13.30 tot 16.00  Activiteit: Hulp Bouwen   JA / NEE 
 

DINSDAG 29 AUGUSTUS  
13.30 tot 16.30 uur Activiteit: Maïs doolhof    
Ik wil rijden met de auto   JA / NEE 
 

WOENSDAG 30 AUGUSTUS 
9.30 tot 13.00 uur  Activiteit: Zwemmen de Tobbe 
Ik wil rijden met de auto (groep 1 t/m 3) JA / NEE 
Ik wil wel mee op de fiets   JA / NEE 
 
DONDERDAG 31 AUGUSTUS 
13.30  tot 17.15 uur Activiteit:  Spelletjes  
Ik wil helpen spelletjes  JA / NEE     
18.30 uur   Activiteit: Opruimen hutten       
    JA/NEE  
Naam:……………………………………………………………………………………………. 

 
Vader/Moeder van:……………………………………………………………………….. 

 
Telefoonnummer:……………………………………………………………………….... 

 
E-mail:…………………………………………………………………………………………… 

mailto:kinderspelweekinfroombosch@gmail.com

