Activiteitenweek 2020
Beste jongens en meisjes van groep 1 tot 3+ van Lomm,
Helaas gaat dit jaar ons zomerkamp voor de kinderen van groep 5 tot 3+ niet door. Toch willen we
graag in deze week iets met jullie ondernemen. Vandaar dat wij een activiteitenweek organiseren
van maandag 13 tot en met vrijdag 17 juli.
We zijn op dit moment druk bezig met het opzetten van het programma. Zoals het er nu naar uitziet
gaan we voor de kinderen van groep 5 tot 3+ maximaal twee activiteiten per dag aanbieden. Voor de
kinderen van groep 1 tot en met 4 willen we in deze week ook enkele activiteiten aanbieden. Deze
activiteiten zullen we in de ochtend/middag plannen en vinden plaats in dezelfde tijdsblokken als
voor groep 5 tot 3+.
We gaan de activiteiten dus verdeeld over drie dagdelen aanbieden. In de ochtend van 10.00 tot
12.00 uur, in de middag van 12.45 uur tot 15.30 uur en in de avond van 19.00 uur tot 21.00 uur. Het
kan voorkomen dat een enkele activiteit afwijkt van deze tijdsblokken. Wanneer dit het geval is,
communiceren we dat via het programma.
Hoe het programma er precies uit gaat zien en waar we per dag verzamelen, wordt in een volgende
brief bekend gemaakt. Daarnaast zullen we dan ook het protocol publiceren waar we ons tijdens de
activiteiten aan moeten houden. Deze zal ook via de Maasdorpen, Facebook en LommOnline
verspreid worden.
Omdat we net zoals op kamp er een competitie van willen maken voor jong (groep 5/6/7) en oud
(groep 8 t/m 3+), willen we jullie vragen om je op te geven. Deze opgave geldt ook voor de kinderen
van groep 1 t/m 4. Zo weten wij wie we allemaal kunnen verwachten en waar we eventueel nog
rekening mee kunnen houden.
Mochten er nog vragen zijn dan kan er contact opgenomen worden met Ralph Tangelder (0613287357) of met Nikki van den Hombergh (06-18641947).
Dus, heb jij zin om met ons mee te doen aan deze activiteitenweek? Geef je dan via de onderstaande
strook op en lever deze voor woensdag 8 juli in bij Bart Bouten (Op de Diep 16). Met deze opgave
gaan je ouders akkoord dat jij alleen deelneemt aan de activiteiten als je gezond bent.
Langs stippellijn afknippen

JA! Ik ga doe mee met de activiteitenweek van 13 tot 17 juli!
Naam:____________________________________________________________________________
Ik zit in groep:_______________________________________________________________________
Bijzonderheden m.b.t. allergieën/medicijnen etc.:_________________________________________
__________________________________________________________________________________
Telefoonnummer(s) van ouder(s):_______________________________________________________
Naam:_____________________________________________________________________________
Ik zit in groep:_______________________________________________________________________
Bijzonderheden m.b.t. allergieën/medicijnen etc.:_________________________________________
__________________________________________________________________________________

