Winterspelen
2018
Beste reizigers van groep 5/6/7/8/brugklas,
Op vrijdag 28 december vertrekt het vliegtuig met vluchtnummer WS18. Piloot Frans Avia en zijn
stagiaire Stacey Stees nemen u graag mee op de vlucht. Vertrektijd: 12:30 uur. Fasten your seatbelts
en let goed op bij de veiligheidsinstructies, zodat de vlucht zonder problemen kan verlopen.
Download je persoonlijke ticket op www.dongensejeugdraad.nl voor twee super toffe dagen!
Off we go!
Je vindt onze luchthaven op het volgende adres:

Het Cambreur College
Mgr. Schaepmanlaan 13
5103 BB Dongen
Op de volgende dagen en tijden vinden de Winterspelen voor groep 5/6/7/8/brugklas plaats:
Datum
Tijd
Locatie
Vrijdag 28 december
12:30 – 15:45 uur
Cambreur College
Vrijdag 28 december
18:30 – 21.00 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 (20:00u.) een uur eerder dan groep
5/6/7/8 (21:00u.).

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 Het vliegveld is te bereiken via de linkerzijde van het gebouw.
o Voor drinken wordt gezorgd.
o Bovenaan de brief kun je lezen bij welke groepskleur je hoort. Meld je aan het begin van het
programma bij je leiding, zodat zij weten of iedereen er is. Laat zien bij welke groep je hoort
door kleding in deze kleur aan te trekken of trek een echte piloten- of stewardessenoutfit aan.
o De Winterspelen voor groep 3/4 en groep 5/6/7/8/brugklas zijn op dezelfde locatie. Het is dan
ook niet mogelijk alles op de minuut te laten verlopen. We vragen om begrip voor het
eventueel uitlopen van een programma.
Tot bij de Winterspelen voor groep 5/6/7/8/brugklas!

Vragen kunt u stellen via lonneke@dongensejeugdraad.nl
Voor dringende zaken tijdens de Winterspelen kunt u ons bereiken op: 06 28 02 44 55

