Beste Jongens en Meisjes, Ouders,
In de week van 10 t/m 14 augustus 2015 is er voor de vijftiende keer een kinderspelweek in Boven Pekela!! De
spelweek is bedoeld voor de jeugd uit de gemeente Pekela van 6 t/m 11 jaar*.
Het maximum aantal deelnemers is dit jaar vastgesteld op 110.
De week wordt deels door een subsidie van de Gemeente, sponsoring bedrijven en door een eigen bijdrage
gefinancierd. De eigen bijdrage is slechts €.25,- per kind voor de hele week! Tijdens de activiteiten zijn drankjes en
versnaperingen voor de kinderen natuurlijk bij de prijs inbegrepen**. Thema dit jaar: “Feest, Glitter & Glamour” De
locatie van de spelweek is weer op het plein voor het dorpshuis aan de noorderkolonie. Dit plein wordt weer
omgetoverd tot grasveld en wordt overdekt. Natuurlijk staat de agenda weer bol van spellen, actie en entertainment!
Z.o.z. voor uitgebreide agenda.
1. Aanmelden

• Aanmelden voor de spelweek kan alleen via onze site en is heel gemakkelijk:
www.kinderspelweek.nl. Via het speciale aanmeldingsformulier op de site kun je je aanmelden.
Vul hier al je gegevens in. Je krijgt hiervan altijd een bevestiging van opgave. Let op! Opgave
kan vanaf zat. 20 juni vanaf 09.00 uur en alleen online.
2. Betaling
Na bevestiging van aanmelden, de kosten a €. 25,00 p.p. uiterlijk betalen vòòr 1 augustus as. Je kunt
alleen per bank betalen. Alle informatie hiervan staat in de bevestigingsmail welke je na aanmelding
ontvangt.
Schutsemarkt
De spelweek staat met een kraam op de schutsemarkt in Nieuwe Pekela op zaterdag 13 juni! Kom evt
samen met je ouders om ons kraampje te bezoeken!
Mailadres: info@kinderspelweek.nl, Correspondentieadres: Tjalk 15/a, Nieuwe Pekela
*De spelweek is alleen toegankelijk voor de jeugd in de leeftijd van 6 t/m 11 jaar wonend in de gemeente Pekela of schoolgaand in
de gemeente Pekela. Om teleurstelling voor de jongste (andere klasgenootjes) te voorkomen is gesteld dat bijna 6-jarigen ook mogen
meedoen indien men VOOR 1 december 2015 6 jaar wordt. Voor boven de 11 geldt ook een uitzondering. Hiervoor geldt dat
kinderen boven de 11 jaar tenminste op de basisschool dienen te zitten en maximaal 12 jaar zijn.
**All-in, behalve tijdens het dagje uit.
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VERSIEREN HUIZEN IN BOVEN PEKELA
Ook dit jaar willen we de bewoners in Boven Pekela weer
vragen om de huizen te versieren. De spelweek combineren we
weer met een feestweek! Woensdagavond gaat de optocht langs
deze versierde huizen en straten. Het versieren met behulp van
vlaggetjes langs het Pekelder Diep en Noorderkolonie doen de
vrijwilligers van de spelweek!

Maandag 10/8

09.00 – 09.20 uur

09.20 – 12.00 uur

Waar is dat feestje? Hier is dat feestje! Officiële opening door de burgemeester van de
gemeente Pekela en Prins Pekelos di Carnavallo! De burgemeester en de prins steken
tijdens de ceremonie samen het feestvuur op de feesttoren aan waarna de spelweek officieel
is geopend.
Bouw het dorp; we gaan met z’n allen bouwen aan het dorp! Bouw om de feesttoren.
Materialen zoals pallets, dekkleden, touw, karton ea zijn aanwezig, alleen moet je zelf
zorgen voor een evt hamer. (Ouders mogen helaas niet meehelpen met bouwen van de hut, er is
voldoende begeleiding)

12.00 – 13.30 uur
13.30 – 16.00 uur

Pauze, iedereen gaat naar huis.
Elke hut krijgt karton en viltstiften, maak je hut hiermee compleet! Je gaat vanmiddag ook je
eigen optochtlamp maken. Deze lamp maak je van een plastic fles. Neem deze zelf mee van
huis. Versiersels en materialen zijn aanwezig. Deze lamp is nodig voor de optocht
aanstaande woensdagavond. Vanaf+ 14.00 uur: Spellen voor iedereen! Zoals
Doeltrapcompetitie, wie wint de eerste prijs? Geef je ook op voor de talentenshow op
woensdagavond, max 16 optredens en vol=vol.

Dinsdag

08.30 – +16.30 uur

Omdat de spelweek 15 jaar bestaat gaan we iets speciaals doen, We gaan naar
Avonturenpark Hellendoorn! Dit is iets verder rijden dan normaal dus graag allen aanwezig
om 08.30uur!
Het park heeft verschillende attracties, o.a. achtbaan Tornado, boomstamrit, rioolrat, Sungai
Kalimantan, Clown City Stuntshow en Het Galjoen. Let op! Neem wel je eigen eten en
drinken mee. Je kunt dit ook in het park kopen. Kinderen t/m 8 worden verplicht begeleid.
Om ongeveer 16.30 uur zijn we weer terug bij de spelweekplaats. Voorafgaand krijgt ieder
kind een speciaal ‘spelweek’ t-shirt!

09.00 – 12.00 uur

Vanaf 9 uur de “Waar is het feestje” speurtocht! In groepen ga je op zoek naar feestjes!
Omdat de spelweek 15 jaar bestaat zijn er in Boven Pekela namelijk vele feestjes aan de
gang. Vindt ze allemaal, doe onderweg een opdracht, spel of vindt een vos!
Pauze, iedereen gaat naar huis.
Luchtkussens!! Waterspektakel! Neem zwemkleding mee. Vanmiddag is er een buikglijbaan,
reuzeglijbaan en luchtkussen! Omdat de spelweek dit jaar 15 jaar bestaat doen we een
SCHUIMPARTY tussen de luchtkussens met gave muziek!
Wii Dance! Dans je mooiste dans op een scherm van wel 10 meter! Of speel Wii Mario Karts

11/8

Woensdag
12/8

12.00 – 13.30 uur
13.30 – 16.00 uur

Geef je ook alvast op voor de spooktocht!

Avondprog.

19.00 – + 21.45 uur
Locatie dorpshuis

Donderdag
13/8

10.00 !! – 12.00 uur

12.00 – ±13.45 uur

Vanaf 20.00!! uur
Tot + 22.30 uur
Vrijdag 14/8
12.00 uur

10.00 ! – 12.00 uur

Talent Show! Talentenshow, wie heeft de X-factor van Pekela? Doe je eigen optreden
zoals kunstjes, toneel, playbacken, echt zingen mag natuurlijk ook. Neem je ouders, buren,
vrienden of kennissen ook mee. Tevens verkoop van hamburgers e.a. Het wordt een gezellige avond! Maximaal 16 optredens.. Voorafgaand aan de prijsuitreiking vindt de lichtjesoptocht/
fakkeloptocht plaats door de straten van Boven Pekela, begeleid door onze mobiele DJ en
prins Pekelos di Carnavallo!
Geluidenspel in het bos op Hoetmansmeer.
Er gaan 11 groepen op pad om 10 geluiden te zoeken in en om het bos.
In het bos hoor je af en toe verschillende mysterieuze geluiden. Zoek de geluiden op
en zorg voor een handtekening op je briefje. Sommige zitten erg moeilijk verstopt. Vindt ze
alle 10, maar pas op voor de ratelaar, vindt de ratelaar je groepje? Dan heb je 1 strafpunt.
Groepen zijn reeds ingedeeld. (max. 2 begeleiders per groep mee)
Meteen na het geluidenspel hebben we de uitslag en prijsuitreiking van het geluidenspel.
Daarna een lunch met pannenkoeken! Ouders worden gevraagd om de pannenkoeken te
bakken en te brengen. Meel krijgen de ouders van de spelweek.
Tijdens de lunch: Het MysteryGuest spel!
Om 20.00 uur beginnen we met de spooktocht! “De prins, De Nar en het verboden bos!”
Een spannende route! (max. 2 begeleiders per groep mee) Als alle groepen binnen zijn mag je per
groep een wensballon oplaten! Omstreeks 22.30 uur worden de spoken ontmaskerd op het
podium, wees erbij!
Sloop het dorp! ’s Ochtends gaan we met z’n allen het dorp afbreken! Wil je een aantal
pallets mee naar huis, dat kan, zorg zelf voor een kar. Daarna sluiten we de spelweek af met
het stokbroodbakken. Zorg wel voor een eigen stok.
Einde spelweek.

