
Wat houdt het Sport en Spelweekend in?  

 
Voor de kinderen van groep 4 is dit de eerste keer dat ze een uitnodiging ontvangen voor het Sport- en 
Spelweekend. Wij kunnen ons voorstellen dat u als ouder/verzorger niet precies weet wat het weekend 
nu eigenlijk inhoudt. Daarom een korte uitleg. Om een indruk van het weekend te krijgen kunt u ook 
kijken op onze website www.sportenspeldekwakel.nl of op onze facebook pagina. 
 

Het Sport- en Spelweekend wordt dit jaar alweer voor de 42ste keer georganiseerd en is een weekend voor 
alle kinderen uit De Kwakel in de groepen  4 tot en met 8. Ook kinderen die in De Kwakel wonen, maar 
door omstandigheden ergens anders naar school gaan, en kinderen die elders wonen maar bij KDO 
sporten zijn van harte welkom. De opzet komt voort uit de vroegere sportkampen die werden gehouden. 
Toen de animo daarvoor minder werd, besloot een groep enthousiaste vrijwilligers om bij KDO een 
weekend voor de jeugd te organiseren. 
 

Wat gaan de kinderen doen tijdens het weekend? 
Nadat de kinderen zich hebben aangemeld via het inschrijfformulier wordt er door de organisatie een 
tentindeling gemaakt van de groepen. Er zijn jongens en meisjes tenten ingedeeld op leeftijdsgroep/klas. 
De groepen hebben, afhankelijk van de grootte van de groep, 2 tot 5 leiders die het gehele weekend met 
de groepen optrekken en eveneens in de tent blijven slapen. 
 

De kinderen worden op vrijdagmiddag vanaf 16.00 uur verwacht. Ze worden bij hun tent opgewacht door 
hun tentleiding en kunnen zich vervolgens installeren in de tenten. Om 17.00 uur zal het weekend 
officieel worden geopend en wordt het openingsspel gespeeld door de tentleiding, uiteraard onder luide 
aanmoediging van “hun” kinderen. Ook de ouders en overige belangstellenden zijn welkom om bij het 
openingsspel aanwezig te zijn. Daarna wordt het tijd voor de belangstellenden om naar huis te gaan, 
waarna de kinderen gaan eten en het avondprogramma volgt.  
Zaterdag en zondag staan volop in het teken van, hoe kan het ook anders, sporten en spellen. Onder 
begeleiding van de tentleiders en leidsters worden diverse onderdelen afgewerkt, waarbij de gezelligheid 
van het meedoen voorop staat. De bezoekuren voor ouders en andere belangstellenden staan in het 
programmaboekje. Dit boekje zal ongeveer een week voor aanvang van het Sport en Spel weekend 
worden thuisbezorgd. 
 

Eten en drinken tijdens het weekend 
Het gehele weekend worden de kinderen door de eetgroep goed verzorgd. U hoeft dan ook voor de 
maaltijden niets mee te geven. Ook voor tussen de maaltijden door hoeft u de kinderen niets mee te 
geven. Er wordt gezorgd voor fruit, drinken en wat lekkers. U hoeft de kinderen ook geen geld mee te 
geven. Er zal tijdens het weekend bij KDO niets verkocht worden. Vaak nemen de kinderen, voor in de 
tenten, wel iets lekkers mee. Denk hierbij aan snoep, chips of iets dergelijks. 
 

Medicijnen/ speciale voeding en/of speciale zorg 
Als uw kind medicijnen gebruikt , wordt u verzocht de medicijnen (voorzien van naam en groepsnummer) 
vrijdagmiddag bij aankomst in te leveren in de tent van de Kampstaf. Zij zullen er op letten dat de 
medicijnen goed bewaard worden en dat elk kind zijn/haar medicijnen op tijd inneemt.  Wilt u, indien uw 
kind speciale voeding gebruikt, dit vermelden op het inschrijfformulier. 
 

Ook kinderen die speciale zorg nodig hebben, zijn natuurlijk van harte welkom tijdens het weekend. U 
kunt voor aanvang van het weekend contact opnemen met het onderstaande kampstaflid en de situatie 
van uw kind doorspreken. Wij zullen er vervolgens (discreet) voor zorgen dat de tentleiding van de 
situatie van uw kind op de hoogte is. Indien nodig zal er een extra tentleider/leidster worden aangesteld. 
 

Ook als u nog vragen hebt kunt u gerust contact opnemen met Johan Stange (06 53 80 16 85). 
 
Met sportieve groeten, 
De Kampstaf – kampstaf@sportenspeldekwakel.nl 


