Winterspelen
2019
Hallo sterke en avontuurlijke Schotten,

In de prachtige Schotse Hooglanden vindt dit jaar een spannende editie van de Highland
Games plaats. Met nog vier hooglanders in race voor de felbegeerde titel wordt het met de
dag spannender. Niet alleen tijdens de Highland Games loopt de spanning op, in het dorp
gebeuren er ook vreemde dingen… Samen met de hooglanders gaan we op onderzoek uit,
gaan jullie met ons mee?
Op zaterdagmiddag 28 december staan de hooglanders al te popelen om aan de derde dag van de
Highland Games te beginnen. Onze omroepster Lucy brengt jullie op de hoogte van de afgelopen
dagen, maar ze heeft jullie nodig om de hooglanders aan te moedigen. Trek je mooiste outfit aan,
denk bijvoorbeeld aan een kilt, schotse ruiten of kom verkleed als Schotse hooglander!
We zien jullie graag zaterdag 28 december op:
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
Zaterdag 28 december
12:30 – 15:45 uur
Cambreur College
Zaterdag 28 december
18:15 – 20:00 uur*
Cambreur College
Zondag 29 december
09:00 – 12:00 uur
Cambreur College
Zondag 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 Onze locatie is te bereiken via de linkerzijde van het gebouw.
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 Schotten!
Vragen kunt u stellen via cynthia@dongensejeugdraad.nl.
Voor dringende zaken tijdens de Winterspelen kunt u ons bereiken op: 06 23 21 10 41

