Beste ouder(s)
Kan jouw kind maar niet genoeg krijgen van al het speelplezier op ons
speelplein? Geen probleem, wij maken gewoon nóg meer speelplein! Joepieee!!!

Wat?
Op dinsdag 14 augustus organiseert Speelplein Awimbalieje een grote Sleep-over voor de middengroep (kinderen tussen 6 en 12 jaar) en de tieners (12+)
Kinderen kunnen na het speelplein warm eten in ons ‘Awimbaurant’ op het speelplein of kunnen naar huis om daar te eten. Wij verwachten hen dan terug
om 19u30.
Op woensdag 15 augustus is er geen speelplein. Kinderen kunnen afgehaald worden tussen 9u00 en 9u30.
Inschrijven
Inschrijven kan op het speelplein of via info@speelpleinawimbalieje.be. De betaling doe je voor de start van de sleep-over. Je inschrijving is pas definitief
wanneer de betaling is gebeurd.
Wees tijdig met inschrijven want het aantal plaatsen is beperkt (25 tieners en 50 middengroepers).
Programma
Na het overlopen van een aantal algemene afspraken start de middengroep de avond met het avontuur van de smurfen waarbij ze moeten helpen om de
smurfen terug blauw te maken.
De tieners worden ondergedompeld in de wereld van zombies. Hopelijk vinden zij alle hints en tips
die nodig zijn om de apocalyps te voorkomen.
De avond wordt voor beide groepen besloten met een film op groot scherm.

Hoeveel kost het?
- Voor de overnachting op het speelplein betaal je € 5 (of het sociaal tarief van € 1) exclusief het inschrijvingsgeld voor 1 dag.
Hierin zitten de kosten voor het avondeten en ontbijt de volgende dag en versnaperingen en frisdrank tijdens de film.

Wat breng je mee?
Om te slapen:
- Slaapzak
- Bed of luchtmatras
- Hoofdkussen
- Pyjama
- Knuffel

Hopelijk tot dan!
De animatoren van Speelplein Awimbalieje ☺

Om je te wassen:
- Tandenborstel en tandpasta
- Handdoek
- Washandje
- Zeep
- Kledij: reservekledij + proper
ondergoed ☺

