Afsprakenblad kinderen
Het is bijna weer zover!!! Jeugdland Strijen!!!!
Het doel van deze jaarlijkse speelweek is om de basisschoolkinderen uit de voormalige gemeente Strijen elkaar op een speelse manier te
leren kennen en op een creatieve manier met elkaar te laten samenwerken. Om deze week zo leuk mogelijk te laten verlopen zijn er
natuurlijk een paar punten die belangrijk zijn.
Vanwege de Corona regels kunnen en mogen we geen ouders toelaten op het terrein, dus ook niet bij het wegbrengen van uw kind. Uiteraard
zorgen we er als organisatie voor dat de kinderen worden opgevangen. Om deze reden hebben we ook enkele aanpassingen moeten doorvoeren.

Algemeen






Buttons en jeugdland t-shirts zijn verplicht op het Jeugdlandterrein
(buttons en t-shirts liggen klaar op de 1ste dag bij de groepen)
10 min. voor aanvang gaat de tent open.
Bij aanvang van Jeugdland zijn alleen kinderen en vrijwilligers toegestaan op het Jeugdlandterrein en in de tent.
Dichte schoenen met stevige zolen zijn verplicht. (slippers en sandalen zijn niet toegestaan)
De kinderen moeten maandag zelf een eigen hamer, voorzien van naam, meenemen.
Deze hamer kan de hele week in de groepskist bewaard blijven. Op vrijdagavond moet je de hamer mee naar huis nemen .

Eten en drinken





Op dinsdag, woensdag en donderdag: zelf eten meenemen voor tussen de middag. Tussendoortjes en melk
zijn in de prijs inbegrepen. LET OP: Dit jaar geen pannenkoeken op donderdag!
Op vrijdag wordt er voor eten gezorgd. (wij raden wel aan extra drinken mee te geven.)
In de lunchpauze van dinsdag, woensdag en donderdag kunnen de kinderen snoepzakjes van € 0,50 kopen
Voedselallergieën: Geef dit door aan de contactpersoon (zie nummer hieronder).

Medicijnengebruik en ziekmelden




Het is voor ons als organisatie van essentieel belang dat wij van het medicijngebruik van de kinderen afweten,
in het geval dat er zich iets voordoet
Als een kind tijdens Jeugdland ziek wordt of zich niet goed voelt, zal door de contactpersoon van de kinderen gebeld
worden naar het telefoonnummer dat is opgegeven bij de inschrijving.
Als kinderen thuis ziek worden, dit dan altijd doorgeven aan de contactpersoon .( zie nummer hieronder)

Programma





Indeling: Bij binnenkomst op maandag hoor je in welke groep je bent ingedeeld.
Dit jaar zal er op donderdag een Jeugdland Got Talent-show zijn!!!!!
Ieder kind die zijn/haar talent wil laten zien, kan zich hiervoor op maandagmiddag inschrijven
Vrijmarkt donderdagavond: Er is besloten dit jaar géén vrijmarkt te houden.
Optocht :
 Vrijdagavond start de optocht rond 18.00 uur.
 Tijdens de optocht blijven de spullen in de tent, deze dienen pas na de optocht in de tent opgehaald te worden.
 De kinderen gaan na de optocht terug naar de tent. De groepsleiders begeleiden de kinderen vervolgens het terrein af,
waar u ze kunt ophalen.
 De verantwoordelijkheid voor de kinderen ligt daarna weer bij u als ouder(s)/verzorger(s)!

Noodplan


Indien zich een calamiteit voordoet, waarbij besloten moet worden het terrein te verlaten, gaat het noodplan in werking.
Dit betekent dat alle kinderen onder leiding van de groepsleiders naar ‘obs De Meerwaarde’ of ‘cbs De Parel’ gaan.
Ouders kunnen daar, na melding, hun kind(eren) ophalen.



Als er kinderen zijn die ondanks de begeleiding niet goed in een groepje functioneren, of zich niet aan
gemaakte afspraken kunnen houden, dan nemen we contact op met het telefoonnummer opgegeven bij de inschrijving.

Tot slot

We hopen dat we allemaal, kinderen en vrijwilligers, een fijne week hebben
Aanvang:

Einde:

Maandag

13:00

-

15:45

Dinsdag

10:00

-

15:45

Woensdag

10:00

-

15:45

Donderdag

10:00

-

15:45

Vrijdag

13:00

-

18:00

Optocht

18:00

-

18:30

Lunchpauze: Dinsdag, woensdag en donderdag van 12.30 tot 13.15 uur. De kinderen mogen
tijdens de pauze blijven, maar vooral voor de jongere kinderen is het vaak een rustpunt als
ze even naar huis kunnen. Meldt dit bij de contactpersoon.
De kinderen mogen tijdens openingstijden het terrein nooit zonder toestemming verlaten. De
groepsleiders begeleiden de jongere kinderen om 15.45 uur naar de uitgang, waar u ze kunt
ophalen.( zie bord ingang tent welke groepen dit betreft)
Contactpersoon : Tel: 06 - 38368506

Vragen/inlichtingen aan de contactpersonen vrijwilligers en kinderen via de website: www.jeugdlandstrijen.nl

