Zevenhuizen, 2 oktober 2017
Hallo allemaal,
Bedankt voor jullie inschrijving voor de springdag in Middelharnis-Sommelsdijk.
Onze dans en gymnastiekvereniging gaan met 38 kinderen en 6 man/vrouw leiding.
Alles is nu geregeld en hierbij geven wij jullie de volgende belangrijke informatie:
Wat moet er mee genomen worden?
- Zwemspullen GELIJK AAN DOEN , want we gaan als eerste zwemmen !!!!
Vergeet niet dat na het zwemmen je een handdoek en ondergoed nodig hebt.
- gymspullen ( GEEN SPORTSCHOENEN, wel canvas gymschoenen, turnschoentjes of
blote voeten)
- € 0,50 voor de opbergkastjes in het zwembad (na gebruik krijg je het weer terug)
- Strak broekje voor het klimmen
- Extra eten of drinken voor tussendoor (er is ook een kantine in De Staver om wat te
kopen) We krijgen daar wel een lunch (patat met snack en frisdrank)
- Evt. wat zakgeld om bijv. een snoepje, ijs of klein aandenken te kopen
- Heel veel zin
Bus nr 44 - 2 groep 7a t/m 7c
Vrijdag 20 oktober 2017 verzamelen om 09.45uur. Om 10.00 uur rijdt de bus weg (met of
zonder jou) !! Verzamelplaats : Parkeerplaats restaurant La Baraque Zuidplasweg 14, 2761 JL
Zevenhuizen ZH. Er zitten al kinderen van TOOS Waddinxveen in de bus en dat wordt heel
gezellig.
Doordat de busrit maximaal maar 1½ uur duurt mag er in de bus niet worden gedronken of
gegeten. Plassen is NIET mogelijk in de bus!
Hou de bus netjes en gezellig, gordels om en NIET heen en weer lopen !!
Om ca. 19.00 uur zijn we weer terug op het parkeerterrein.
Volgorde van de activiteiten van 11 tot 18.00 uur zijn; Zwemmen, eten, demo kijken,
trampolinespringen, bowlen, klimmen/tokkelen en als laatste boogschieten.
Zijn er dringende vragen nu of tijdens de springdag dan kan er gebeld worden naar 0640506252 (juf Ivonne)
Alvast veel plezier en tot vrijdag 20 oktober ’17 om 09.45 uur !
Begeleidingsteam Leonie, Thirza, Janine, (vader) Wim, en moeders Monique en juf Ivonne.

P.S. Gebruikt uw kind medicijnen, graag van te voren doorgeven!
Ook in geval van wagenziekte, aub reistabletjes meegeven en begeleiding informeren!
Heeft uw kind geen zwemdiploma? Dan kan uw kind helaas niet het water in. Enkele van
onze leiding gaan mee het water in en andere blijven aan de kant. Er zijn gediplomeerde
badmeesters aanwezig van het complex zelf. Alle activiteiten vinden plaats in sportcomplex
De Staver en uw kind zal het gebouw dus ook niet tussentijds verlaten.
Onze dans en gymnastiekvereniging O.S.S is niet verantwoordelijk voor verlies en/of
beschadigingen van persoonlijke bezittingen. Laat daarom aub waardevolle attributen thuis!

