Buitenactiviteit Nieuws!!
Geachte ouders, verzorger(s), en leerlingen van groep 3 t/m 8 van de Nicolaas
en de Sleutel,
Binnenkort is het weer zover en organiseert KiXxx als afsluiting van dit schooljaar
haar bekende buitenactiviteit op vrijdag 17 juni a.s. bij de familie Haarman aan
de Hagenvoorderdijk.
In tegenstelling tot voorgaande jaren, doen we dit jaar geen zeskamp maar
hebben we samen met theater- en dansgroep Apropos een spannend bosspel
voor jullie bedacht. Als het goed is, hebben jullie al een tipje van de sluier
kunnen lezen op de posters op school?!
Huisregels:
Om alles een beetje in goede banen te leiden, hebben we een aantal spelregels
op papier gezet, waarvan het goed is dat je hier rekening mee houdt;
 Wil je samen met je vriend/vriendin in een groepje; komen dan samen of
meld je samen bij de kassa! Als je betaald hebt, ga je door naar de
inschrijfbalie en kun je dus niet meer wachten op je vriend of vriendin!
 Omdat de doorgang naar de inschrijfbalie smal is, en deze balie pas na de
kassa volgt, kunnen ouders niet verder meelopen dan tot aan de kassa.
Op die manier houden we overzicht op de groepsindeling en voorkomen
we opstoppingen! Ook het bij het ophalen geldt er dat ouders niet het
terrein op mogen, maar bij de afzetlinten kunnen wachten to de kinderen
in groepen terug komen van het terrein;
 We gaan een bosspel doen, hou hier met je kleding rekening mee; kom
het liefst in oude kleren en mocht het regenachtig zijn (geweest) doe dan
laarzen aan!
 Parkeergelegenheid; er is voor aan de weg bij de boerderij weinig
parkeergelegenheid. We roepen iedereen die in de directe omgeving van
Schalkhaar woont, dan ook op om zo veel als mogelijk met de fiets of te
voet te komen!
Tot slot:
Gezien de tijd die het bosspel met zich mee brengt, zal de JR groep pas
om 19.45 uur weer het terrein verlaten; de SR groep begint wel gewoon
om 19.45 uur en eindigt om 21.30 uur.
Kosten zijn zoals bij alle KiXxx activiteiten € 2,50. Voor drinken en lekkers wordt
gezorgd!
Wil je meer informatie over wat Kixx doet, bekijk dan onze
Facebookpagina. Ben je enthousiast geworden en wil je als ouder,
opa of oma, oom of tante, ons bij de verschillende activiteiten
ondersteunen? Graag! Meld je dan aan als begeleider via
kiXxx4fun@gmail.com! KiXxx wordt onder de vlag van Raster
georganiseerd door vrijwilligers, die er elke keer weer een
fantastisch feest van maken voor de kids. Tot KiXxx!

