
Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Op zaterdag 29 mei staat er voor uw kind een leuk en afwisselend programma klaar tijdens de Sport 

en speldag. Hierbij willen wij u informeren over deze dag. 

Tijden, locatie, halen/brengen 

Uw zoon/dochter wordt om 9.00 uur in Poldersportkleding bij het achterste veld op het sportpark 

van KDO verwacht. Het is prettig als u uw kind lopend of met de fiets brengt. Fietsen van de 

kinderen kunnen bij het achterste veld in de grasstrook geparkeerd worden. U zet uw kind af bij het 

hek aan de Evenementenlaan. Dit is ook de plek waar hij/zij om 16.30 uur weer kan worden 

opgehaald. Mocht u toch besluiten met de auto te komen, dan vragen wij u gebruik te maken van de 

parkeerplaats van KDO aan de Vuurlijn. 

 

Programma 

Groep 4 gaat deze dag Poldersporten, naar Bamboelabyrinth Nirwana en natuurlijk sport en 

spelletjes doen op het terrein van KDO. De groepsindeling is hetzelfde als ze op school gewend zijn 

(jongens en meisjes door elkaar). De gehele dag is er vaste groepsleiding om uw kind te begeleiden. 

De kinderen zien op de dag zelf wie hun begeleiders zijn. 

 

Meenemen 

• Rugzak om alle spullen in te doen. 

• Handdoek + schone, makkelijk zittende kleding voor na het Poldersporten. 

• Vuilniszak voor natte kleding Poldersport. 

• Regenjas (mocht het weer ons in de steek laten…). 

 

Thuis laten 

• Voor eten (lunch, tussendoortjes) en drinken wordt gezorgd. U hoeft dit dus niet aan uw 

kind mee te geven. 

• Waardevolle spullen.  

 

Coronamaatregelen 

Vanwege de coronamaatregelen mogen we helaas geen ouders op het KDO-terrein, bij Poldersport 

en Bamboelabyrinth Nirwana ontvangen. Wij maken filmpjes en foto’s om ervoor te zorgen dat u na 

afloop een goede indruk van deze gezellige dag krijgt! 

Verder zorgen de vrijwilligers ervoor dat alle dan geldende coronamaatregelen zoveel mogelijk 

worden nageleefd. 

 

Contact 

Mocht u nog vragen hebben over deze dag, of zijn er belangrijke dingen die wij moeten weten om 

uw zoon/dochter goed te kunnen begeleiden, dan kunt u mailen naar 

kampstaf@sportenspeldekwakel.nl of contact opnemen met Johan Stange, 06-53801685. 

 

Wij kijken ernaar uit om uw kind(eren) te ontvangen! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Kampstaf Sport en Spel De Kwakel 

Peter, Johan, Eva, Jesper, Arjan, Frans, Paul, Femke 
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