
weidum     
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
Kontakpersoan is Sietske Okkema.

 Tillefoannr.: 06-25445607.
Meld dy altyd ôf ast net komst!

tiiden en lokaasje
Spulwike is fan 15 july oant en mei 19 july @ Arena Weidum

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

Woansdei 9:30 - 15:30 oere
Tongersdei 9:30 - 00:00 oere (nachtsje sliepe!)

Freed 00:00 - 12:30 oere

..net ferjitte
De kosten foar Spulwike binne €17, graach past yn in slúfke mei

dyn namme gelyk oan it begjin fan Spulwike oan dyn lieders jaan.
Eltse dei sels bôle, iten foar tuskentroch en sinnebrânkrèm meinimme.

Nim eltse dei in beker en op tongersdei in panne en bestek mei!
Woansdei en tongersdei dyn fyts net ferjitte!

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

By moai waar swimklean en by min waar in reinjas en learzen.
Tip: set dyn namme op alle klean, beker, panne en bestek.

Ferjitten klean en foarwerpen kinst ôfhelje by de arena oant en mei 20 juli.

programma
We begjinne moandei 15 july yn de arena tsjinoer it keats�ild yn 
Weidum. Eltse dei bisto fanôf 9:15 oere fan herte wolkom! Gean earst 
mar even rêstich sitten en sjoch ris om dy hinne, want it sjocht der wer 
moai út dit jier. Wurdst yndielt yn in groepke mei twa as trije lieders.
Soargje datst op tiid bist, want om 9:30 oere gean we los!

Tiisdei 16 july moatst net ferjitte om extra (waarme) droege klean, 
swimklean, tichte âlde skuon en in handdoek mei te nimmen. De kâns 
is grut datst in wiet pak krigest... Want hjoed ha wy Survival!!

Op woansdei 17 july is it wichtich datst dyn eigen fyts meinimst nei Weidum. 

Tongersdei 18 july giest jûns net nei hûs mar bliuwst gesellich by ús sliepen!
Hjoed sille wy ek wer op it fytske! Tusken de middei ytst dyn eigen bôle. Foar 
jûns moast dyn panne en bestek meinimme want dan sille we tegearre waarm 
ite! Dernei meitsje we der in geselliche jûn fan, nim hjirfoar (skjinne) 
stappersklean mei! It kin net mal genôch. Moaie klean, ferklaaersklean, alles mei! 
Oer it sliepen krigest yn de wike sels noch berjocht fan ús. 

Freed 19 july is alwer de lêste dei en sille wy ôfskie nimme fan de lieders en
fan elkoar. It programma duorret oant ûngefear 12:30 oere. 

spulwike goes usa
spulwike goes usa
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Editie

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.
Afêst tige tank!

groep 7 & 8


