
 

 

 

 

   INFORMATIEBRIEF NR. 27 ( 24 mei 2017) 
 

 
Beste ouder / verzorger 

 

Beachvollybal 
Aanstaande maandag 29 mei zijn wij uitgenodigd om tijdens onze gymles beachvolleybal te komen 
spelen. Dit onder leiding van volleybalvereniging Atak. Wij mogen maandagochtend komen van 9:00 
tot ongeveer half 12. Hiervoor vragen wij u, uw kind sportieve kleding aan te geven. Helaas is het niet 
mogelijk om te kleden op het dorpsplein. Sportschoenen zijn niet nodig, want beachvolleybal wordt 
gespeeld op blote voeten. Vindt u het leuk om te gaan kijken, dan bent u van harte welkom. 
Hieronder vindt u het schema met de tijden van de verschillende groepen.  

-            9:00 – 9:35             Groep 7/8 en groep 8            
-            9:35 – 10:10           Groep 5b en groep 4 
-          10:10 – 10:45        Groep 5a en groep 7 
-          10:45 – 11:20        Groep 6, groep 3 en groep 3-4 

Een heel fijn weekend gewenst. 

Alle kinderen doen mee 
In de bijlage informatie over het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds van de gemeente 

Waalwijk. 

 
Escape voor het goede doel 
Op vrijdag 2 juni wordt in Den Bolder van 18:00 uur tot 22:00 
uur een escape room georganiseerd voor het goede doel. Het 
evenement staat volledig in het teken van het goede doel, 
namelijk: het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie. 
Zowel kinderen als volwassenen krijgen de kans om binnen 15 
minuten uit de escape room te ontsnappen.  
 Het Prinses Máxima Centrum, wat nu gebouwd wordt, is één 
centraal punt waar research en behandeling voor 
kinderoncologie bij elkaar komen. Het gespecialiseerde 
centrum stelt alles in werking om het verblijf zo optimaal 
mogelijk te maken. Daarnaast krijgen de kinderen de kans om 
zich naast de behandelingen te blijven ontwikkelen. 
Tijdens dit evenement beleef je samen met vrienden een race 
tegen de klok. Het doel: Ontsnap zo snel mogelijk uit een 
ziekenhuiskamer. Ben jij een kei in raadsels en is geen geheim 
voor jou te gek? Meld je dan samen met je vrienden (maximaal 
4 personen) aan voor deze unieke ervaring!  
Deelname is 5 euro per persoon. De gehele opbrengst wordt 
volledig aan het Prinses Máxima Centrum beschikbaar gesteld. 
Inschrijven kan via escaperoomwaspik@outlook.com. Vermeld 
hierbij de naam van het team, de leeftijden en één telefoonnummer.  
Niet in de mogelijkheid om aanwezig te zijn, maar wil je wel van betekenis zijn? Doneer dan 
via: https://www.geef.nl/actie/escaperoom-waspik 
 
Volg het evenement deze link.  
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