
easterlittens
groep 5 & 6
holle bolle tsjing!!
Supercool datsto dy opjûn hast foar Spulwike 2019! 
Wy sille der in amazing wike fan meitsje!
Alle very important information stiet yn dizze brief. 
Mear ynfo of fragen sjoch op ús webside: www.spulwike.frl 
En folgje ús: @spulwike.littenseradiel 

kontakt
Kontaktpersoan is Age Scheper.

 E-mail: easterlittens@spulwike.frl of yn de
wike sels alinne �a tillefoannr.: 06-52342630.

Meld dy altyd ôf ast net komst! Dan witte wy datst
bygelyks net ûnderweis yn ‘e feart fytst bist...

tiiden en lokaasje
Spulwike yn Easterlittens is fan 15 july oant en mei 18 july

Moandei 9:30 - 15:30 oere @ sport�ild Easterlittens
Tiisdei 9:30 - 15:30 oere @ sport�ild Easterlittens

Woansdei 9:30 oere bringe @ keats�ild Wommels --->
---> Woansdei 15:30 oere helje @ swimbad Wommels
Tongersdei 9:30 - 19:30 oere @ sport�ild Easterlittens

..net ferjitte
De kosten foar Spulwike binne €15, graach past yn in slúfke mei

dyn namme gelyk oan it begjin fan spulwike oan dyn lieder jaan.
Eltse dei sels bôle, iten foar tuskentroch en sinnebrânkrêm meinimme.

Nim alle dagen in beker mei en op tongersdei in panne foar de
panne panne panne – koek koek koek!

Meidwaan is op eigen risiko mar wy passe fansels goed op dy!
Nim altyd ekstra, âlde klean mei, swimklean en in

handdoek. By min waar ek in reinjas en learzen.
Tip: set dyn namme op alle klean, beker en panne. Ferjitten klean en

foarwerpen, kinst ôfhelje op it sport�ild oant en mei sneon 20 july.

programma
Foar groep 5 & 6 is Spulwike yn Easterlittens dit jier fan moandei 15 oant 
en mei tongersdei 18 july! Moandei, tiisdei én tongersdei binne wy yn 
Easterlittens en woansdei yn Wommels. Eltse dei begjinne we om 9:30 oere 
en binne wy om 15:30 oere klear, útsein op tongersdei, dan ha wy optocht 
oant 19:30 oere. Wy wolle eltsenien freegje om op tiid te kommen!

Woansdei 17 july bin wy de hiele dei yn Wommels. Wy freegje dy derom 
gelyk om 9.30 oere nei it keats�ild yn Wommels te kommen yn plak fan 
nei Easterlittens. Nim dyn swimklean mei, want wy geane te swimmen! 
Foar it swimbad hoechst gjin jild mei te nimmen. Ast net swimme kinst 
of meist, wolle wy dat hiel graach witte. Jou dat gelyk de earste dei efkes 
troch oan dyn lieder of oan immen fan de haadlieding. Middeis om 15.30 
oere kinst wer ophelle wurde by swimbad  ‘de Klomp’ yn Wommels.

Tongersdei 18 july wurde we wiet en smoarch by de survival! Dus nim âlde 
klean mei dy’t echt smoarch wurde meie. Derneist âlde, tichte skuon (gjin 
learzen of crocs) en ekstra, droege klean. Tongersdei te jûns slúte wy ôf mei 
in grutte optocht. Dizze prachtige optocht mei fansels net ien misse, dus 
freegje heit, mem, pake, beppe om ek te kommen. De optocht begjint om 
19:00 oere en is rûn 19:30 oere ôfrûn. Wat we noch mear dwaan gean bliuwt 
fansels in ferrassing!

spulwike goes usa
spulwike goes usa

47e
Edysje

Wy wolle Spulwike graach trochjaan 
oan de folgjende generaasje. 
Wy kinne dit net sûnder dy! 

Gean nei: 
www.spulwike.frl 

en wurd freon 
as stiper.

Alfêst tige tank!
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