Destelbergen, 24/03/’17
Hallo daar iedereen!
2017 is een speciaal jaar! Waarom vraag je je af? Wel, ons speelplein mag dit jaar 20 kaarsen
uitblazen!

’ t Speelakkertje wordt 20 jaar! Hoera!
Daarom gaan we deze zomer nog specialer maken! Vijf
weken lang gaan we vieren dat al 20 jaar lang kinderen
groot en klein bij ons kunnen spelen! We starten op
maandag 10 juli en feesten door tot vrijdag 12 augustus.
Ook
op
21
juli
zijn
wij
open!
Voor een halve dag kan je binnenkomen van 8h tot 9h
en in de namiddag van 13h30 tot 14h. Kinderen kunnen
afgehaald worden onder de middag van 12h tot 12h15 en
van 16h30 tot wij onze poorten sluiten: 17h30.
Je kan je kind al vooraf registreren via http://speelakkertje.be/info-inschrijvingen/ . Hierbij
melden wij nog eens dat wij ALTIJD plaats hebben voor iedereen!
De inkomprijs bedraagt 3€ per kind voor een halve dag en 7€ voor een volle dag. Daarin
zitten de verzekering, een 4-uurtje en al het materiaal inbegrepen. Het is ook opnieuw
mogelijk om een supercoole speelpleinT-shirt te kopen in het ‘feest-thema voor 10 euro.
Op vrijdag zullen we tevens voor de zeer democratische prijs hotdogs aanbieden voor 2€ à
volonté! Je mag er zoveel eten als je wil.Daarnaast hebben we ook deze zomer iedere week
1 of meerdere springkastelen staan! Hoera!
Iedere week is er ook een uitstap gepland voor zowel de kleuters als de middengroep en de
tienertweedaagse staat ook weer op de agenda
Spelen is fijn, maar met vele vriendjes is het nog fijner. Daarom is iedereen welkom, of je nu
ingeschreven bent op voorhand of niet, of je van de omstreken ben of niet!
Wie nog meer info wenst over onze werking en de komende speelpleinzomer, kan terecht
op onze website: www.speelakkertje.be . Daar zijn ook alle brieven te downloaden.
Op vrijdag 4 augustus houden wij een grote barbecue om ons 20-jarig bestaan te vieren!
Daarop zijn ook jullie uitgenodigd. Inschrijven kan via: speelakkertje.be/20jaar
Tevens kunnen vanaf mei fiscale attesten aangevraagd worden voor het speelpleinjaar 2016.
Dit via info@speelakkertje.be

