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SPW 't Stadspark probeert om
gedurende de hele zomer
kinderen een leuke namiddag
te bezorgen.
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INFOFOLDER

2015

* Wanneer: Elke dinsdag en
donderdag (m.u.v. 27/8) van
13.30 tot 17.00 uur. Kinderen
zijn welkom vanaf 13.00 uur.
* Prijs: €1,50 per middag.
Betalen kan ook met vrijetijdscheque (geldig voor 10 keer).
Inschrijven kan via mail (zie
contact), maar is niet nodig!
* Locatie: Jeugdhemen in het
centrum van Hamont
(Molenstraat 38, langs de TimeOut)
* Leeftijd: Alle kinderen van vijf
tot twaalf jaar zijn welkom!
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THEMA
JUNI 30 Zomerkickoﬀ
JULI 2 Royalty
7 Landen en volkeren
9 Hobby's
14 Verkleedbal
16 Bos en dieren
21 Beroemdheden
23 Cowboys &
indianen
28 Water
30 Pyjama-dag
AUG. 4 Kikkerfestival
6 Beroepen
11 Voertuigen
13 Sport
18 Televisie
20 Surprisedag
25 Kikker en muis uit
huis
Zie voor de
vetgedrukte
activiteiten de
Kom gerust
achterkant
in pyjama!
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Hieronder vind je extra
uitleg over speciale
activiteiten.

Zomerkickoﬀ

30/6
Samen met de twee andere
speelpleinwerkingen, de
jeugdraad en de stad
Hamont-Achel zorgen we
voor een leuke dag bij het
Michielshof in Achel.

Meer informatie hierover in de folder
van de stad.

Verkleedbal

14/7
Op ons verkleedbal mag ieder
kind verkleed komen als zijn
of haar grote held!

Kikkerfestival

4/8
Op het kikkerfestival mogen
de kinderen heel de middag
vrij spelen.

Met ouderterras!
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Melissa Van Malderen

melissa.vanmalderen@hotmail.com
0479267787

Lotte Stuyven

lotte_stuyven@hotmail.com
0496827890

Surprisedag

20/8
Duurt slechts tot 16.45 uur
i.p.v. 17.00 uur!

Royalty

2/7
Onze startactiviteit staat dit
jaar in het thema van royalty.
We voorzien een receptie tot
13.30 uur voor de ouders,
zodat ze onze speelpleinwerking kunnen
leren kennen.

Kikker en muis uit huis!

25/8
We gaan naar het
scoutsheem in Hamont. Vooraf
inschrijven is verplicht!
De prijs voor deze activiteit is
€ 3,00 en gaat door van 10.00
tot 16.00 uur!

LIKE ONS OP

spwstadspark.be

