Winterspelen
2018
Hallo vakkenvullers, caissières en winkelmanagers,
Het best bewaarde geheim van Dongen wordt geopend voor het grote publiek. Al sinds jaar en dag
wordt er op een mooi plekje een buurtsuper, Super de Buurt genaamd, gerund door Dongenaren
voor Dongenaren. De buurtsuper begon als een klein winkeltje met alleen groente en fruit. Door de
jaren heen is de winkel gegroeid en nu zijn we klaar om jou in onze winkel te verwelkomen.
Op vrijdagmiddag 28 december staat Harrie (de manager) samen met zijn personeel klaar om de
winkel feestelijk te openen samen met jullie. Harrie heeft jullie hulp nodig om er een groot feest van
te maken. Vergeten jullie de uitnodiging niet mee te nemen? Trek je mooiste supermarkt outfit aan!
Denk bijvoorbeeld aan etenswaren, kassablouse, manager outfit, slager of broodbakker.
We nodigen je uit voor een spetterend openingsfeest bij Super de Buurt. Deze ligt aan:

Het Cambreur College
Mgr. Schaepmanlaan 13,
5103 BB Dongen
Op de volgende dagen en tijden vinden de Winterspelen voor groep 3/4 plaats:
Datum
Tijd
Locatie
Vrijdag 28 december
12:30 – 15:45 uur
Cambreur College
Vrijdag 28 december
18:15 – 20:00 uur*
Cambreur College
Zaterdag 29 december
09:00 – 12:00 uur
Cambreur College
Zaterdag 29 december
14:00 – 16:15 uur
Cambreur College
* Let op! Gezien de grote leeftijdsverschillen stoppen de kinderen van groep 3/4 (20:00) een uur eerder dan groep
5/6/7/8 (21:00).

Nog een paar belangrijke spelregels zodat het een fantastisch avontuur kan worden:
o Kom op tijd.
o Kom bij voorkeur op de fiets en zet die goed op slot in de aangewezen fietsenstalling.
o Super de Buurt is te bereiken via de linkerzijde van het gebouw.
o De gezamenlijke opening en sluiting van de Winterspelen is op het grote grasveld achter het
Cambreur College.
o Voor eten en/of drinken wordt gezorgd.
o Bovenaan de brief kun je lezen bij welke groepsnummer je hoort. Meld je aan het begin van
het programma bij je leiding, zodat zij weten of iedereen er is.
o De Winterspelen voor groep 3/4 en groep 5/6/7/8 en de brugklas zijn op dezelfde locatie. Het
is dan ook niet mogelijk alles op de minuut te laten verlopen. We vragen dan ook om begrip
voor het eventueel uitlopen van een programma.
Tot bij de Winterspelen voor groep 3 en 4!
Gegroet winkelmannen en vrouwen.
Vragen kunt u stellen via cynthia@dongensejeugdraad.nl.
Voor dringende zaken tijdens de Winterspelen kunt u ons bereiken op: 06 23 21 10 41

