Winterspelen
2019
Beste expeditieleden van groep 5/6/7/8/brugklas,
Op zaterdag 28 december om 12:30 uur begint de 5678ste aflevering van Expeditie Poolcirkel en jij
bent uitgenodigd om te komen kijken bij de opnames van deze spectaculaire uitzending. Kamp Oost
en Kamp West strijden tegen elkaar voor de winst van dit seizoen. Presentatrice Nicoletta laat jou via
deze weg weten dat jij deel zult uitmaken van Kamp West. Kleed je warm aan en moedig jouw kamp
aan bij spannende proeven om de overwinning binnen te kunnen slepen.
Let’s go!
Je vindt de opnamelocatie 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
Zaterdag 28 december
12:30 – 15:45 uur
Cambreur College
Zaterdag 28 december
18:30 – 21.00 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 (20:00u.) 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 en kleed je warm aan, want het programma vindt deels buiten plaats.
o Kom bij voorkeur op de fiets en zet die goed op slot in de aangewezen fietsenstalling.
o De opnamelocatie van Expeditie Poolcirkel 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 je expeditie-outfit 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 verlope

Vragen kunt u stellen via lonneke@dongensejeugdraad.nl
Voor dringende zaken tijdens de Winterspelen kunt u ons bereiken op: 06 47 10 93 97

