PROGRAMMABOEKJE

COMMISSIE SPORT EN SPELWEEK ILPENDAM

Kleurenfestival
SPORT- & SPELWEEK

16 augustus 2021 t/m 21 augustus 2021
voor kinderen van 6 t/m 12 jaar

PROGRAMMAOVERZICHT
DATUM

ONDERDEEL/TIJD

PLAATS

Ma. 16 aug.

Gym
10.00 - 12.00 uur

Gymzaal

Ma. 16 aug.

Brandweer
19.00 - 20.30 uur

Kermisplein

Di. 17 aug.

Koken
10.00- ±13.00 uur

Voetbalkantine
EUR 3,- per kind

Di. 17 aug.

Voetbal
14.00 - 16.00 uur

Voetbalveld

Wo. 18 aug.

Judo
10.00 - 12.00 uur

Gymzaal
EUR 2,- per kind

Wo. 18 aug.

Waterspektakel
14.00 – 16.00 uur

Grote Grutto
EUR 2,- per kind

Do. 19 aug.

Freerunning
10.00 - 11.00 uur
11.00 – 12.00 uur

Gymzaal
 6 t/m 8 jaar
 9 t/m 12 jaar
EUR 5,- per kind

Do. 19 aug.

Speurtocht
14.00 – 16.00 uur

Grote Grutto

Vr. 20 aug.

Streetdance
10.00 - 12.00 uur

Gymzaal
EUR 2,50 per kind

Vr. 20 aug.

Tentennacht
18.00 – 00.00 uur

Park
Kosten: € 10,- per kind

Vrijdag 20 augustus.: Streetdance
Aisha’s Dance Floor uit Monnickendam komt een ochtendje dansen met
ons. Ook de jongens zijn van harte welkom. Er wordt met iedereen
rekening gehouden. Graag willen wij weten wie er mee wilt doen aan
deze clinic. Opgeven kan d.m.v. het invullen van het opgave formulier.
Tijd: 10.00 - 12.00 uur
Plaats: gymzaal / Kosten: EUR 2,- per kind
Vrijdag 20 augustus.: Tentennacht
De tentennacht is dit jaar weer terug. Het beloofd een gezellige avond
én nacht te worden met veel leuke spelletjes met het thema
‘kleurenfestival’. Om 18.00 uur kun je met je ouders je tent opzetten in
het park. Niet eerder en niet later. Kom gewoon om 18.00 uur. Om
19.00 uur moeten de tenten staan en gaan we eten (BBQ).
Verder hebben we weer een heel leuk spel voor ‘s nachts!! En voor ’s
avonds heb je een wit (of lichte kleur) shirt nodig die heeeeel vies mag
worden en misschien wel niet meer schoon wordt.
Hier volgen voor alle duidelijkheid de regels:









Je mag je tent om 18.00uur opzetten. NIET eerder.
Tenten met de ingang naar het midden plaatsen i.v.m. overzicht.
Na het nachtspel mag je niet meer achter de tent of het park in.
Neem een zaklantaarn mee.
Je mag de hele nacht wakker blijven.
Je mag kinderen, die wel willen slapen, niet storen.
Je mag niet het park uit.
Je wordt onherroepelijk naar huis gebracht als je gedrag daar
aanleiding toe geeft.

Opgeven voor de tentennacht uiterlijk 18 augustus
Kosten: € 10,- per kind.
Zaterdag 21 augustus: Inpakken en wegwezen.
Na het ontbijt kunnen de tenten weer afgebroken worden om 8.00 uur.
Om uiterlijk 8.30 uur moet het park opgeruimd en leeg zijn.
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Programmaboekje Sport- en Spelweek 2021
Dit jaar is het nog steeds allemaal een beetje anders door het corona
virus. Alhoewel we op de goede weg zijn, is het nog niet als vanouds. Wij
als organisatie hebben ons best gedaan om toch een leuk programma te
maken. En we denken dat het ook dit jaar weer is gelukt.
Er zijn nog steeds activiteiten die net als vorig jaar niet mogelijk zijn, maar
er zijn alsnog heel veel leuke activiteiten gepland voor deze week.
We hebben zoveel mogelijk gekeken naar wat wél kan en mag met hier
en daar de nodige aanpassingen.
Wij willen alle ouders, opa’s, oma’s, verzorg(st)ers vragen voor begrip.
Houd alsjeblieft afstand van elkaar! Alleen dan is het mogelijk om binnen
de richtlijnen van het RIVM deze week te organiseren.
Wij kunnen hier en daar nog wel wat hulp gebruiken, geef je alsjeblieft
van te voren op. Misschien maken we dit jaar gebruik van afzetlint, houdt
je hier ook alsjeblieft aan. Dit geldt namelijk voor iedereen.
We hebben als thema ‘kleurenfestival’ gekozen. Een gezellig en vrolijk
thema! Voor sommige activiteiten vragen we een kleine bijdrage, andere
zijn gratis. Alles is aangegeven in het boekje. Voor de activiteiten die geld
kosten moet je je opgeven.
De sport- en spel week is bedoeld voor kinderen van 6 t/m 12 jaar.
Jongere kinderen mogen komen kijken, maar dan onder begeleiding van
(één van) de ouders/verzorgers.
Volg ons op Facebook om up to date te blijven!
https://www.facebook.com/Sport-en-Spelweek-Ilpendam
De organisatoren van de sport- en spelweek:
Anja Walter, Rianne Dekker, Karin van der Weijden, Jolien Kruithof,
Jelly Wals en Natascha Dekker
-1-

SPORT- EN SPELWEEK
Maandag 16 aug.: Gym
De gymvereniging organiseert een leuke ochtend in de gymzaal. Er zal
iets heel leuks voor jullie klaar staan. Doe je gymkleren aan en neem je
gymschoenen mee.
Tijd: 10.00 - ± 12.00 uur / Plaats: Gymzaal.
Maandag 16 aug.: Brandweeravond
De brandweermannen van Ilpendam staan weer paraat. Er zijn spelletjes
bedacht waar iedereen aan mee kan doen. Kom je ook laten zien hoe
goed jij als brandweerman/vrouw bent? Vergeet je handdoek niet mee
te nemen. (deze activiteit is onder voorbehoud)
Tijd: 19.00 - ± 20.30 uur / Plaats: Kermisplein
Dinsdag 17 aug.: Koken
We gaan hele lekkere receptjes en gerechtjes maken. Na het koken
zullen we het met z’n allen opeten. (maximaal 50 kinderen) Opgeven
dmv het opgave formulier. Tijd: 10.00 - ± 13.00 uur
Kosten: EUR 3,- per persoon, betalen op de dag zelf
Plaats: Voetbalkantine
Dinsdag 17 aug.: Voetbal
Voetbalvereniging SV Ilpendam organiseert een voetbalmiddag. Heb je
zin om een balletje te komen trappen? Kom langs!!
Tijd: 14.00 - 16.00 uur Plaats: Voetbalveld
Woensdag 18 aug.: Judo
Judovereniging Itaikan uit Purmerend komt deze middag een clinic judo
geven in de gymzaal. Doe je gymkleren aan.
Tijd: 10.00 - ± 12.00 uur Plaats: Gymzaal
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Woensdag 18 aug.: Waterspektakel
Tijdens het waterspektakel is er weer van alles te doen. Leuke spelletjes
met lekker veel water. Hoe meer kinderen er mee doen hoe leuker het
wordt, dus neem je vriendjes en/of vriendinnetjes, neefjes en nichtjes
ook mee en vergeet je handdoek niet! Ook bij slecht weer gaat het
gewoon door.
Tijd: 14.00 - ± 15.30 uur Plaats: Schoolplein, de Grote Grutto
Als er ouders zijn die willen helpen, Hééél graag!! We kunnen nog wel
wat extra handjes gebruiken! Graag van te voren opgeven bij één van
de organisatoren.
Donderdag 19 aug.: Freerunning
Freerunning Purmerend komt een clinic geven in de gymzaal. Graag
willen wij weten wie er mee wilt doen aan deze clinic. Opgeven kan
d.m.v. het opgave formulier. Kom in je gymkleding en neem ook je
gymschoenen mee. (max 20 kinderen per groep)
Tijd: 10.00 - 11.00 uur  leeftijd 6 t/m 8 jaar
Tijd: 11.00 – 12.00 uur  leeftijd 9 t/m 12 jaar
Plaats: gymzaal / Kosten: EUR 5,- per kind
Donderdag 19 aug.: Speurtocht
Dit jaar is er weer een speurtocht! Een leuk rondje door het dorp. Jullie
worden verwacht op het schoolplein bij de Grote Grutto om 10.00 uur. In
groepjes worden jullie op pad gestuurd. Als je nog niet aan de beurt bent
dan hebben we leuke activiteiten op het schoolplein.
Tijd: 14.00 - ± 16.00 uur Plaats: Grote Grutto Kosten: gratis
AANSPRAKELIJKHEID
Het is altijd mogelijk dat tijdens een van de door Buurt- en Clubhuiswerk georganiseerde activiteiten door een
onrechtmatige gedraging van uw kind schade aan een ander wordt toegebracht. Is uw kind jonger dan 14 jaar
dan bent u als ouder altijd aansprakelijk. Kinderen ouder dan 14 jaar zijn steeds zelf aansprakelijk. Om een
dergelijke schade niet zelf te hoeven betalen, is het aan te raden uw aansprakelijkheid en die van uw kind te
verzekeren. Wij wijzen u erop dat het bestuur en begeleiders niet aansprakelijk zijn voor door uw kind
veroorzaakte schade.
Deelname aan de activiteiten is op eigen risico.
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Opgave formulieren

Opgave formulier
Tentennacht op vrijdag 20 augustus 2021

Koken
Naam kind 1:……………………………………….. leeftijd:………
Naam kind 2:……………………………………….. leeftijd:………
Kosten: EUR 3,- (gepast betalen op de dag zelf)
***********************************************************
Freerunning
Naam kind 1:……………………………………….. leeftijd:………
Naam kind 2:……………………………………….. leeftijd:………
Kosten: EUR 5,***********************************************************
Streetdance:
Naam kind 1:……………………………………….. leeftijd:………
Naam kind 2:……………………………………….. leeftijd:………
Kosten: EUR 2,50
***********************************************************
Judo:
Naam kind 1:……………………………………….. leeftijd:………
Naam kind 2:……………………………………….. leeftijd:………
Kosten: EUR 2,-

Naam kind 1:……………………………………….. leeftijd:………
Naam kind 2:……………………………………….. leeftijd:………
Naam kind 3:……………………………………….. leeftijd:………
Naam kind 4:……………………………………….. leeftijd:………
Adres:………………………………………………………………………..
Tel:……………………………...........................……..................
Naam ouder: …………………………………………………
Telefoonnummer…………………………………………..
kosten: € 10,- per kind (geld in de envelop bijvoegen)
Het formulier met het geld in een envelop kun je tot uiterlijk
woensdag 18 augustus in de brievenbus doen bij Anja Walter,
Dorpsstraat 28.
Organisatie:
COMMISIE SPORT- EN SPELWEEK ILPENDAM
Diverse Ilpendamse Sportverenigingen
De vele vrijwilligers bij de uitvoering van de activiteiten
Inlichtingen over de Sport- en Spelweek:
Anja Walter, Dorpsstraat 28, tel: (020) 4360884/ 06-48467696
Facebook: https://www.facebook.com/Sport-en-Spelweek-Ilpendam

