Vakantiespelweek viert Feest!
22 augustus t/m 26 augustus 2022

Aan het eind van de zomervakantie gaat de
Vakantiespelweek weer van start. In dit informatieboekje vind je het programma,
informatie over hoe jij je kunt opgeven en andere belangrijke zaken.

Geef je snel op!!!

Maandag 22 augustus

09:00 Aanmelden en betalen
09:30 Opening Vakantiespelweek
09:45 – 12:00 Circustocht (5-8 jaar) & Knutselen bij de boerderij (9-12 jaar)
13:00 – 15:30 Knutselen bij de boerderij (5-8 jaar) & Vossenjacht (9-12 jaar)
Let op: Doe vandaag niet je allernieuwste kleren aan! Er wordt geverfd, gezaagd, geplakt,
gewandeld en gespeeld.

Dinsdag 23 augustus

9:00 Groepen verzamelen bij de Weddermeerhoeve voor een leuke dag vol met sport en spel!
9:15 De spellen beginnen.
12:00 De jongste kinderen (5-6 jaar) zijn klaar met de activiteiten en kunnen worden opgehaald vanaf de
parkeerplaats.
12:15 De oudste kinderen (7-12 jaar) hebben pauze en mogen lunchen op het strand.
14:15 Alle groepen (7-12) verzamelen op het strand om het eindspel te spelen!
15:15 De kinderen kunnen worden opgehaald vanaf de parkeerplaats.
20:00 Slaapfestijn bij de boerderij voor de kinderen van 12 jaar.
Let op! Het programma voor de 5 en 6 jarigen is om 12 uur afgelopen. De kinderen van 7-12 jaar blijven op het
strand eten. Denken jullie er aan om een lunchpakketje mee te nemen?
Let op! Denken jullie eraan om een handdoek, zwemkleding en eventueel droge kleren mee te nemen?
Extra: De kinderen van 12 jaar die zich voor het slaapfestijn hebben opgegeven, worden om 20:00 uur bij de
jeugdsoos verwacht

Woensdag 24 augustus

08:45 – 16:45 Vandaag gaan we een dagje uit naar attractiepark Drouwenerzand in Drouwen!
In het pretpark kun je onbeperkt eten en drinken. De kinderen kunnen zelf ook eten en drinken meenemen.
Let op: Er mag maximaal € 5,- zakgeld worden meegenomen.

Donderdag 25 augustus

09:00 – 11:30 We gaan ons in de ochtend voorbereiden op ons Feestival! Er wordt geknutseld,
geverfd, gebakken en versierd voor hele mooie creaties en lekkere hapjes en drankjes!
11:30 – 13:30 Het Feestival is geopend voor ouders, opa’s en oma’s, broertjes en zusjes en alle andere
genodigden. Op het Feestival kunt u gezellig samen met de kinderen eten en drinken. Ook zijn alle
mooie knutselwerkjes tentoongesteld! Het is niet mogelijk om bij de kraampjes te betalen, daarom kan
bij binnenkomst een stempelkaart voor verschillende bedragen (€1,00, €2,50 en €5,00) gekocht worden.
Voor alle deelnemende kinderen zijn er consumptiebonnen voor hun lunch. Op het Feestival hoeft
niemand zich te vervelen, want er zijn genoeg spelletjes!
Let op: De kinderen krijgen consumptiebonnen voor hun lunch. Alle andere belangstellenden kunnen
ook gezellig bij ons mee-eten (tegen betaling)

Vrijdag 26 augustus

09:30 Aanwezig zijn bij ‘De Boerderij’.
09:40 – 11:30 ’s Morgens hebben we voor de kinderen 5 t/m 8 jaar een spelschema van 4 spellen,
daarna mogen ze vrij spelen! De kinderen 9 t/m 12 jaar hebben ’s ochtends de grote Boerderij Spelen!
11:30 – 12:30 Lunchen met broodjes hamburger!
12:30 – 14:00 Vrij spelen voor alle groepen, in en om de boerderij!
18:00 Aanwezig voor groepsfoto’s.
18:30 - 20:30 Optocht door het dorp. Hierna verzamelen we nog even op het veld naast de Boerderij!
Let op: Denken jullie eraan om een handdoek, zwemkleding en eventueel droge kleren mee te nemen?

Opgave vóór maandag 25 juli!
Vooropgave is verplicht. Niet opgegeven? Geen deelname!!
De kosten voor de Vakantiespelweek bedragen € 18,00 per kind, te betalen
maandagmorgen bij de aanmelding. Opgeven kan vóór maandag 25 juli via onze site:
www.vakantiespelweek.nl.
Wilt u eventuele bijzonderheden zoals medicijngebruik, dieet o.i.d. ook aan ons
doorgeven?
Leeftijdsgrens
Alleen kinderen die op 1 januari 2022 vijf jaar of ouder zijn en die in Onstwedde
wonen en/of naar school gaan, kunnen meedoen. Dit i.v.m. de te waarborgen
veiligheid van het stijgende aantal kinderen. Op deze regel kunnen we helaas geen
uitzonderingen maken.
Overblijven
Ook bieden wij u de mogelijkheid om uw kind(eren) over te laten blijven op maandag
tussen 12.00 uur en 13.30 uur. Wij vragen hiervoor een vergoeding van € 2,50 per kind,
per dag. De betaling hiervoor kan op maandagmorgen bij het aanmelden van de
kinderen. De overblijvers moeten hun eigen lunchpakket en drinken meenemen.
Overige aandachtspunten
• Graag zoveel mogelijk je naam op je jas, tas en overige kledingstukken of
eigendommen;
• Er zijn verschillende tijden gedurende de week, let hierop;
• De hekken gaan een kwartier voor de aangegeven tijd open, niet eerder;
• Vanwege veiligheidsredenen zijn skelters, éénwielers e.d. niet toegestaan tijdens
de optocht;
• De kinderen mogen geen mobiele telefoons bij zich dragen! Als er gebeld moet
worden is er een telefoon beschikbaar bij Jeugdsoos “de Boerderij”.
Contact
De Vakantiespelweek wordt gehouden in en rondom Jeugdsoos ‘de Boerderij’,
Dorpsstraat 93, te bereiken via 06-46672846 (Martine) of 06-37297998 (Gijs). Voor
actuele mededelingen en foto’s kunt u kijken op onze website:
www.vakantiespelweek.nl of volg ons op Facebook:
www.facebook.com/VSWOnstwedde. Jullie kunnen ons ook volgen via Instagram
@vakantiespelweekonstwedde.
Heeft u nog vragen? Stuur dan een mail naar info@vakantiespelweek.nl.

De Vakantiespelweek wordt mede mogelijk gemaakt door:
Aannemersbedrijf W. Wubs
Aannemingsbedrijf B. Sterenborg
Auto- en Schadebedrijf Kriegsman
Autorijschool Gerhard Schipper
Autotechniek Niemeijer
Beikes Schilderswacht B.V.
Bestratingsbedrijf Akker
Blokker Vlagtwedde
Boels Verwarming
Boerderij Hooghei
Bouwbedrijf Fennema
Bouwbedrijf Schreuder
Bouwbedrijf Speelman
Brood- en Banketbakkerij John Meinds
Brugge Transport
Bruggers agr. loon-akkerbouwtransportbedrijf
Carla’s Haarmode
Coop Jan Schut
De Onstwedder Tweewielerspecialist
Dierenartsenpraktijk Onstwedde
Eetcafé Gerak
Feestbedrijf JoJo
Fysiotherapiecentrum Noord
Gasterij Natuurlijk Smeerling
Gastouderbureau Hanna
H Meedendorp
Houthandel “Westerwolde”
Hoveniersbedrijf “De Korenbloem”
Huiting Timmerwerken
Jos Tipker Entertainment
Jumbo Vlagtwedde
Kornelius Badkamers en Keukens
Leuk Project

M. Folkers Rijopleidingen
Meijer’s Schoenen
Meubelshowroom Heije Wubs
Modehuis Heije Wubs en Huidhoud
en Cadeau
Oosterveld Verzekeringen
Potze Klus & Montagetechniek
R.P. Dijkman
Rabobank Zuid en Oost Groningen
Renate Paans Accountancy
RoGo Handelsonderneming
Schoenenhuis Drenth
Schoonheidssalon Kylinde
Schoonheidssalon Marieke Bloem
Slagerij Hemmen
Smith Ranch
Snackbar ’t Wold
Steigersterk
Sterenborg Klussenbedrijf
Studio Ster Design
Ten Have Tekst
Tirza Nagels en Haar
Tractorenhandel Onstwedde V.O.F.
Turks Specialiteiten Restaurant “De
Sultan”
Twinzz
Van der Wind Techniek
Voegbedrijf Meinders
Wever Constructie
Wijbrands Mode
Zorgboederij de Parelhoeve
Zorghuis Samen
Zwemschool Henny de Groot

Iedereen tot ziens bij de Spelweek!
22 augustus t/m 26 augustus 2022

