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De kinderen en hun ouders van OBS De Woordhof
Oranjevereniging "Hummelo en Oranje"
April 2022

ORANJEVERENIGING “HUMMELO EN ORANJE” organiseert ook dit jaar op woensdag 27 april a.s.
voor de 20e keer de spectaculaire

voor jong en oud
In de juniorenronde kunnen kinderen uit de groepen 3 t/m 8 meedoen. Er wordt door 8 teams gestreden
op de onderdelen: • Bblock/Kapla stapelen
• Wokspel
• Stormbaan
• Zaklopen
De juniorenronde wordt gespeeld van 11:30 uur tot en met 12:30 uur.
De kinderen kunnen zich middels het bijgevoegde opgaveformulier (invulstrookje A) opgeven bij de school.
Let op: Alle kinderen, ook zij die niet op de Woordhof zitten, moeten zich daar opgeven.
Gezien de organisatie van de teams kan dit niet meer op het veld.
Om de groepen kinderen te begeleiden zoeken we 8 ouders, die als teamleider willen meedoen.
Ze krijgen een informatieboekje, waarin de spelregels, puntentelling, enz. wordt uitgelegd.
Ook wordt er op woensdag 20 april a.s. om 20:00 uur in de schuur, Torenallee 2 te Hummelo een avond
verzorgd, waarop uitleg over de diverse spelen zal worden gegeven.
Ouders, die willen helpen, kunnen zich aanmelden middels bijgevoegd opgave-formulier (invulstrookje B).
Voor de kleintjes en de jongere kinderen hebben we een SPRINGKUSSEN en een STORMBAAN.

Bezoek ons ook eens op onze website:

www.hummelo-en-oranje.nl
en volg ons via:

Secr. J. Slagter
De Zuylenkamp 57
6999 CB Hummelo
0314-843685
j.slagter@hummelo-en-oranje.nl
www.hummelo-en-oranje.nl

Opgaveformulier
Strookje (A) s.v.p. inleveren uiterlijk maandag 18-04-2022 bij juffrouw Céline Winkelman.
Ja, ik doe mee aan de ZESKAMP op woensdag 27 april 2022.
Naam:

groep:

Naam:

groep:

Naam:

groep:

Naam:

groep:

Bereikbaar via: e-mail:
telefoon:

mobiel:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Strookje (B) s.v.p. inleveren uiterlijk maandag 18-04-2022 bij juffrouw Céline Winkelman.
Ondergetekende: de heer / mevrouw :
adres

:

telefoonnummer

:

e-mail

:

mobiel:

wil helpen met de Zeskamp op woensdag 27 april 2022 tussen 11:15 en 12:45 uur.

