Speeldorp Klarendal 2020
Maandag 10 augustus t/m vrijdag 21 augustus
Yes!!! Gelukkig mogen we ook dit jaar vanuit Bouwspeelplaats De Leuke Linde en het
Kinderwerk Klarendal weer ´Speeldorp Klarendal´ organiseren!!!
Maar let op, want het is anders dan andere jaren. Per dagdeel kunnen er een maximaal
aantal kinderen meedoen, daarom moet je je van te voren inschrijven. Dus wees er snel bij!
Speeldorp Klarendal is dit jaar alleen voor kinderen die zich hebben ingeschreven!!!
Voorwaarden om mee te mogen doen aan de activiteiten van Speeldorp:
• Je bent tussen de 4 en 12 jaar (let op de verdeling in ochtend en middag).
• Je komt uit Klarendal of St. Marten.
• Of je bent vaste deelnemer van Kinderwerk Klarendal.
• Je moet je van te voren per dagdeel inschrijven.
• Je bent welkom als je gezond bent. Als je klachten hebt (hoesten, niezen, koorts) dan
moet je thuis blijven.
Verdeling in leeftijden:
Omdat we niet te veel kinderen tegelijk op de speeltuin mogen ontvangen, verdelen we de
ochtenden en middagen in leeftijdsgroepen.
•
•
•

Kinderen van 0 t/m 4 jaar zijn welkom in de ochtend (10.00 – 12.00 uur),
mét verplichte begeleiding. Maximaal 1 ouder/volwassene per gezin/samenstelling.
Kinderen van 4 t/m 6 jaar zijn welkom in de ochtend (10.00 – 12.00 uur),
eventueel onder begeleiding. Maximaal 1 ouder/volwassene per gezin/samenstelling.
Kinderen van 7 t/m 12 jaar mogen in de middag (13.30 – 16.00 uur) komen.
Ouders/volwassenen hebben geen toegang tot de speeltuin.

Inschrijven:
• Voor ieder programma-deel moet je je van te voren inschrijven. Zonder inschrijving
kun je niet deelnemen.
• Als er geen plek meer is, dan laten wij dat weten. Als je niets van ons hoort, ben je
dus ingeschreven.
• Heb je broertjes of zusjes en willen jullie graag samen meedoen, laat dit dan even
weten. Dan kunnen wij bekijken of dat kan.
• Ouders/volwassenen die in de ochtend met hun kind(eren) mee gaan, moeten zich
ook inschrijven.
• De inschrijfbriefjes zijn te krijgen op De Leuke Linde en bij het Kinderwerk Klarendal.
• Het inleveren van de inschrijfstrookjes kan op de woensdagen en donderdagen
bij De Leuke Linde, bij Noëlle of Joyce (alleen dan!! Dus niet op andere dagen!)
We moeten echt streng zijn op de bovenstaande regels, dus hou je hier ook aan!!!
Belangrijk info voor ouders/volwassenen:
Helaas is Speeldorp dit jaar niet toegankelijk voor ouders/ volwassenen. Behalve de ouders/
volwassenen die verplicht mee komen met hun kind(eren) tussen 0 – 4 (6) jaar.
Halen en brengen mag tot aan de poort en met 1,5 meter afstand van anderen.
Het is wel van belang dat u bereikbaar bent, mocht er iets met uw kind aan de hand zijn.
Belangrijke info voor BSO’s/ Kinderdagverblijven:
Helaas kunnen we dit jaar geen toegang verlenen aan BSO’s, Kinderdagverblijven of
andere groepen. Volgend jaar zijn deze groepen uit de wijk (hopelijk) weer van harte
welkom!
*De organisatie van Speeldorp Klarendal behoudt zich het recht om uitzonderingen te
kunnen maken.

Programma Speeldorp Klarendal 2020
Week 1:
Maandag 10 augustus: OPENINGSDAG
Natuurlijk begint Speeldorp ook dit jaar weer met een openingsfeest.
Er zijn er allerlei leuke spellen, sport- en knutselactiviteiten.
Dinsdag 11 augustus: BOUWDAG
Het thema van de Bouwdag is: Op de Boerderij……. Alle activiteiten hebben te maken met
de boerderij en de dieren die daar wonen. En we starten in de Bouwhoek natuurlijk met de
bouw van onze eigen Speeldorp-boerderij.
Let op: Trek wel stevige, dichte schoenen aan, als je in de bouwhoek gaat helpen!!
Woensdag 12 augustus: WATERDAG !!!
Een kletsnatte dag met leuke water-activiteiten. Vergeet niet je zwemkleding aan te trekken
en neem een handdoek, zonnebrandcrème en droge kleding mee.
Donderdag 13 augustus: SPIONNENDAG
In de ochtend is er een speurtocht voor kleintjes, in en om de speeltuin. In de middag zijn er
speurderige spionnenspellen.
Vrijdag 14 augustus: THEATERVOORSTELLING!
In de ochtend is er een kleuterprogramma met theatervoorstelling. In de middag kunnen de
oudere kinderen genieten van een theatervoorstelling.
Week 2:
Maandag 17 augustus: SPORTDAG
Wij beginnen de tweede week van Speeldorp met een sportieve dag. Sporten en spelletjes
met veel beweging!!
Dinsdag 18 augustus: FEESTDAG
Vandaag maken we er een leuk feestje van met verrassende activiteiten!
Woensdag 19 augustus: MUZIEKDAG
Alle activiteiten staan vandaag in het teken van muziek en dans. Er zijn verschillende
spelletjes, activiteiten en workshops.
Donderdag 20 augustus: TALENTENDAG
In de ochtend gaan we met een groepje kinderen van 6 t/m 12 jaar naar het Filmtheater.
Verder is de speeltuin deze ochtend gesloten.
In de middag is het weer tijd voor de Speeldorp-Talentenshow!!! Dit jaar mogen alleen
kinderen naar binnen! Dus geef je op om mee te doen of geef je op om in het publiek te
zitten.
Vrijdag 21 augustus: CIRCUS !!!
Circus Harlekino is er ook dit jaar weer bij om Speeldorp Klarendal af te sluiten. In de
ochtend is er een voorstelling voor kinderen van 4 t/m 6 jaar. Ouders van deze kinderen zijn
welkom om te wachten op de speeltuin (maximaal 1 ouder/volwassenen per gezin of
samenstelling). Verder is de speeltuin gesloten.
In de middag is er een voorstelling voor kinderen van 7 t/m 12 jaar. In de middag zijn ouders
helaas niet welkom.
Je geeft je op via een inschrijfformulier en op de dag van het circus betaal je € 1,- bij de
ingang. Let op: we kunnen vragen om je legitimatie te laten zien!

Vragen? Bel met Bouwspeelplaats De Leuke Linde, tel: 026 – 442 48 11
Of Noëlle Bus: 06 – 28955482 (noelle_leukelinde@hotmail.com)
Of Joyce Verhoef: 06 – 15497339 (j.verhoef@rijnstad.nl)

