
oosterwierrum
groep 3 & 4
holle bolle tsjing!!
Supercool dat jij je hebt opgegeven voor Spulwike 2019! 
Wij gaan er een amazing week van maken!
Alle very important information staat in deze brief. 
Meer info of vragen? Kijk op onze website: www.spulwike.frl. 
En volg ons: @spulwike.littenseradiel 

contact
Contactpersoon is: Sybren Beert de Jong.

 E-mail: easterwierrum@spulwike.frl
of via telefoonnr.: 06-18553797.
Meld je altijd af als je niet komt.

tijden en locatie
Spulwike in Oosterwierrum is op 15 & 16 juli OF op 17 & 18 juli

Maandag 9:30 - 15:30 uur
Dinsdag 9:30 - 18:30 uur

Woensdag 9:30 - 15:30 uur
Donderdag 9:30 - 18:30 uur

..niet vergeten
De kosten voor Spulwike zijn €8,50, graag gepast in een enveloppe
met je naam gelijk aan het begin van Spulwike aan je leider geven.

Elke dag zelf brood, tussendoortjes en zonnebrandcrème meenemen.
Neem elke dag een beker en op dinsdag/donderdag een bord mee voor de

panne panne panne – koek koek koek!
Meedoen is op eigen risico maar wij passen natuurlijk goed op je!

Neem altijd extra, oude kleren mee, oude schoenen, zwemkleding
en een handdoek. Bij slecht weer een regenjas en laarzen.

Tip: zet je naam op alle kleren, beker en je bord. Vergeten kleren
en voorwerpen kun je afhalen op het sportveld tot en met 20 juli.

programma
Alle kinderen van groep 3 & 4 worden verdeeld over twee groepen.
Onthoud goed in welke groep je zit, anders ben je straks misschien op
de verkeerde dag bij Spulwike. Hieronder zie je wanneer we je verwachten:
 
Maandag 15 en dinsdag 16 juli de kinderen die op school zitten in: 
OOSTERWIERRUM, WINSUM, ITENS, WOMMELS, OOSTEREND, HIJLAARD, 
WELSRIJP EN DEINUM!

En op woensdag 17 en donderdag 18 juli de kinderen van de scholen: 
WEIDUM, WIEUWERD, BAARD, BOZUM, OOSTERLITTENS, IRNSUM, TZUM,
REAHUS, JORWERD, MANTGUM, SPANNUM en RAUWERD!
 
Wij beginnen elke dag om 9:30 uur op het sportveld naast de Tysker in
Oosterwierrum. Op maandag en woensdag zijn we om 15:30 uur klaar.
Dinsdag en donderdag begint de optocht om 18:00u en duurt de dag tot
ongeveer 18:30 uur. Wij willen iedereen vragen om op tijd te komen!

Dinsdag en donderdag mag natuurlijk niemand de optocht missen, dus vraag 
je vader, moeder, opa, oma en andere bekenden om er voor 18:00u te zijn! 
Let op: niet parkeren aan de Skuorrehofwei, anders past de optocht er niet langs. 
Wat we nog meer gaan doen, blijft natuurlijk een verrassing!
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Wij willen Spulwike graag doorgeven
aan de volgende generatie. 

We kunnen dit niet zonder jou!
Ga naar: 

www.spulwike.frl 
en word 

vriend of sponsor.
Alvast bedankt!
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