J.C.J. van Speijk
Zeeverkenners
Groep 2 – Rotterdam

Correspondentie
Stichting Decima
Postbus 10366
3004 AJ Rotterdam

:
Geachte ouders/verzorgers, ·
Net als vorig jaar hebben wij ook voor dit jaar weer een Halloween feest gepland.
Het feest zal plaats vinden op:
Zaterdag 29 Oktober van 14:00 tot 16:00 en van 19:00 tot 22:00 uur in het Sidelinge park te Overschie.
Het Halloween feest is voor alle kinderen uit Overschie en toegang tot het feest is gratis.
Dit doen we samen met de buurt bewoners van de Pieter Postlaan en andere (belangen) verenigingen in overschie.
Ons programma zal duren van 14:00 uur tot en met ‘s avonds 22:00 uur (avond voor de oudere kinderen).
We zullen deze dag meerdere programma’s draaien zodat er voor iedere leeftijdsgroep een spannende en
leuke activiteit zal zijn.
Alle activiteiten vinden plaats in en rond het Sidelingepark in Overschie
De activiteiten zijn onderverdeeld in 3 leeftijdscategorieën, te weten:



5 -7 jaar:
7 -11 jaar



11- 15 jaar

14:00 uur -16:00 uur Halloween activiteiten in het Sidelingepark .
14:00 uur -16:00 uur Halloween activiteiten in het Sidelingepark en
19:00 -20:00 trick or treat
20:00 – 22:00 Sprookjes gone bad

Omdat het een HALLOWEEN feest is vragen wij alle kinderen om verkleed te komen.
De leiding kan u verder informeren over het programma en de komende week zullen wij u indien nodig verder
schriftelijk (per e-mail) op de hoogte brengen.
Omdat we dit jaar Halloween weer groots willen aanpakken en omdat we als organiserende groep optreden kunnen
wij gedurende de dag en de avond alle hulp gebruiken die we kunnen krijgen. (Hierbij kunt u denken: aan post
bemanning, inschrijving van deelnemers, hulp bij opbouw, hulp bij catering, …. Etc.)
Graag horen wij zo snel mogelijk, op hoeveel mensen wij kunnen rekenen. Als uw zoon of dochter niet tijdens dit
feest aanwezig kan zijn verzoeken wij u vriendelijk dit z.s.m. aan ons door te geven zodat wij hier rekening mee
kunnen houden met onze planning.
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u zich wenden tot de leiding.

Met vriendelijke groet,
De leiding

Groepshuis: Delfhavenseweg 900, Tel: 010-4623335
Postbank: Stichting DecimaNL96INGB0001585309
Ingeschreven bij de kvk te Rotterdam onder nummer 41126454

