Beste ouders/verzorgers,
Dit jaar zijn veel dingen anders. Zo kan dit jaar ook het vakantiewerk niet doorgaan in de normale vorm. Maar omdat buiten sporten mag,
organiseren we dit jaar, na overleg met de gemeente, de Riethovense sportweek.
We hebben een leuk programma gemaakt zodat de kinderen toch lekker vakantie kunnen vieren met elkaar.
Jan en Nel van Grotel hebben hun weiland ter beschikking gesteld. Daar vinden (bijna) alle activiteiten plaats. Dit weiland ligt bij het
Mariakappelletje tegenover de Kapelstraat. Wij verzoeken iedereen zo veel mogelijk met de fiets te komen en het zandpad bij het kapelletje te
nemen.
Een team van jeugdige, enthousiaste Riethovenaren helpt ons dit jaar. Dat betekent dat we iedere dag hetzelfde team hebben. Wij denken dat
we het dit jaar grotendeels zonder ouderhulp gaan redden. Helaas moeten alle ouders na het afzetten van de kinderen direct weer het veld
verlaten. Denkt u bij het halen en brengen aan de 1,5 meter afstand die u dient te houden van uw dorpsgenoten?
Wij verzoeken alle kinderen hun eigen gevulde drinkfles mee te nemen die voorzien is van naam. Wij zorgen natuurlijk dat lege flessen weer
gevuld worden. En laat ze in kleren komen die vies/nat mogen worden. Denk bij slecht weer ook aan passende kleding.
Je kunt je kind voor iedere activiteit apart opgeven. Kijk goed welke activiteit voor jouw kind bedoeld is. De groepen die we aanduiden, zijn de
huidige groepen waar kinderen in zitten en we kunnen hierop helaas geen uitzonderingen maken.
Iedere activiteit kost 2,50 euro. Behalve de frietkar op donderdagavond, die kost 5,00 euro.
Je kunt je opgeven via de volgende link: rond 16 juni ontvang je een betaalverzoek op je 06 nummer. Geef bij onderstaande link dus je 06
nummer op i.p.v. een vast nummer. Opgeven en eventueel wijzigen doe je vóór 15 juni!
https://www.signupgenius.com/go/30E0F44AFA829A6F85-sportweek
Nog dringende vragen? Neem contact op met Karolien via beheerder@rietstek.nl
Groetjes van alle vrijwilligers en tot ziens bij de sportweek!

Maandag 13- 7

Dinsdag 14-7

Woensdag 15-7

Donderdag 16-7

10 – 12 uur
Groep 1 t/m 4
Spelochtend
(zwemkleding mee)

10- 12 uur
Groep 1 t/m 3
Speurtocht (Start sporthal)

10-12 uur
Gr 1 t/m 3
Spelletjesochtend

(Geen programma voor groep
1 t/m 3 in de ochtend)

13-15 uur
Groep 4 t/m 6

13- 15 uur
Groep 4, 5 en 6
Crazy 88

13- 16 uur
Groep 5 – 8
(water)spellen
(zwemkleding mee)

Badjesslagbal
Tjoekbal
Kwalleballen
(zwemkleding mee)
15.15 – 17.15
Groep 7 en 8

15.15 – 17.15
Groep 7 en 8
Crazy 88

Badjesslagbal
Tjoekbal
Kwalleballen
(zwemkleding mee)
18- 20 uur
Avondspel Groep 4, 5 en 6
Levend Stratego

19 – 21 uur
Avondspel groep 7 en 8
Smokkelaarsspel

14 – 17 uur
Groep 4 t/m 8
Ballen circuit
17 uur: Frietkar
Groep 1 t/m 8
Aansluitend spel voor alle
kinderen: Zweeds loopspel

