
 
 
 

Beste superhelden van de Winterspelen, 

Winterspelen 

2022

Er heerst onrust op de superheldenschool. Al een lange tijd gebeuren er vreemde dingen. Het schoolhoofd besluit 
om de beste superheldenstudenten uit te nodigen om deze gekke dingen op te lossen. De superhelden splitsen zich 
op in twee teams. Ze hebben nog wat training nodig en kunnen alle hulp van de Dongense kinderen gebruiken. 
Worden de problemen op de school opgelost en verdienen de studenten en kinderen daarna hun 
superheldendiploma? Je vindt onze superheldenschool op het volgende adres: 
 
Het Cambreur College  
Mgr. Schaepmanlaan 13 
5103 BB Dongen 
 
Dit jaar beleven de kinderen van groep 3/4 en groep 5/6/7/8 & de brugklas hetzelfde avontuur. Er zijn dus geen twee 
aparte groepen.  
*De kinderen van groep 3/4 hebben wel een aangepaste eindtijd op woensdagavond! 
 
Op de volgende dagen en tijden vinden de Winterspelen plaats; 

 
Datum Tijd Locatie 
Woensdag 28 december 12:30 – 15:45 uur Cambreur College 
Woensdag 28 december (groep 3/4) 18:30 – 20:00 uur Cambreur College 
Woensdag 28 december (groep 
5/6/7/8 & de brugklas) 

18:30 – 21.00 uur* Cambreur College 

Donderdag 29 december 09:00 – 12:00 uur Cambreur College 
Donderdag 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 & de 
brugklas (21:00u.). 

 
Nog een paar belangrijke spelregels zodat het een fantastisch avontuur kan worden: 
o Kom op tijd. 
o Op woensdag van 12:30u tot 12:50u en op donderdag van 15:45u tot 16:15u hebben wij een opening en 

sluiting aan de achterkant van gebouw A. Wij nodigen u als ouders/verzorgers uit om dit te komen bekijken.  
o Kom bij voorkeur op de fiets en zet die goed op slot in de aangewezen fietsenstalling. 
o Volg de bewegwijzering op locatie 
o Voor drinken wordt gezorgd. 
o Bovenaan de brief kun je lezen bij welk groepsnummer je hoort. Meld je aan het begin van het 

programma bij je leiding, zodat zij weten of iedereen er is.  
o Trek een echte superheldenoutfit aan. Zit je in groep 3 of 4? Trek dan een roze outfit aan. Hoor je bij 

groep 5, 6, 7, 8 of de brugklas? Kom dan in een blauwe outfit.  
o Wij doen ons best om de aangegeven tijden aan te houden. Het is echter 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 3/4/5/6/7/8/brugklas! 
 

Vragen kunt u stellen via info@dongensejeugdraad.nl  
Voor dringende zaken tijdens de Winterspelen kunt u ons (eventueel ook via whats app) bereiken op:  

06 57 11 33 31 / Karlijn Agterberg 


