
easterwierrum
groep 3 & 4
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: Sybren Beert de Jong.

 E-mail: easterwierrum@spulwike.frl
of �a tillefoannr.: 06-18553797.
Meld dy altyd ôf ast net komst.

tiiden en lokaasje
Spulwike yn Easterwierrum is op 15 & 16 july OF op 17 & 18 july

Moandei 9:30 - 15:30 oere
Tiisdei 9:30 - 18:30 oere

Woansdei 9:30 - 15:30 oere
Tongersdei 9:30 - 18:30 oere

..net ferjitte
De kosten foar Spulwike binne €8,50, 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 tiisdei/tongersdei in panne foar de

panne panne panne – koek koek koek!
Meidwaan is op eigen risico mar wy passe fansels goed op dy!

Nim altyd ekstra, âlde klean mei, âlde skuon, 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
Alle bern fan groep 3 & 4 wurde ferdield oer twa groepen. 
Ûnthâld goed yn welke groep ast sitst, oars bist aanst miskyn op ‘e 
ferkearde dei by Spulwike. Hjirûnder sjochst wannear wy dy ferwachtsje:
 
Moandei 15 en tiisdei 16 july de bern dy’t op skoalle sitte yn: 
EASTERWIERRUM, WINSUM, ITENS, WOMMELS, EASTEREIN, HILAARD, 
WJELSRYP en DEINUM!

En op woansdei 17 en tongersdei 18 july de bern dy’t op skoalle sitte yn: 
WEIDUM, WIUWERT, BAARD, BOAZUM, EASTERLITTENS, JIRNSUM, 
JORWERT, MANTGUM, SPANNUM, RAERD, REAHÚS en TSJOM!
 
Wy begjinne alle dagen om 9:30 oere op it sport�ild neist de Tysker yn 
Easterwierrum. Op moandei en woansdei binne wy om 15:30 oere klear.
Tiisdei en tongersdei ha wy optocht om 18:00 oere en duorret de dei oant 
ûngefear 18:30 oere. Wy wolle eltsenien freegje om op tiid te kommen!

Tiisdei en tongersdei mei fansels gjin ien de optocht misse, dus freegje heit, 
mem, pake, beppe en oare bekinden om der foar 18:00 oere te wêzen! 
Let op: net parkeare oan de Skuorrehofwei, oars past de optocht der net lâns. 
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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