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Zomeractiviteiten
Bingomiddag, 28 juli
Pannenkoeken eten, 11 augustus
Spelletjesmiddag, 25 augustus

ZOMERACTIVITEITEN
Tijdens de zomervakantie slaan de OVS en het
Bernissebad de handen ineen. We gaan drie
woensdagen een leuke activiteit organiseren in het
zwembad.
Wilt u de kinderen opgeven voor een activiteit? Dit kan
zowel in het zwembad of via ons emailadres.

SPELLETJEMIDDAG
Spelletjesmiddag op het terrein van het Bernissebad. De
kinderen krijgen een spelletjeskaart die ze kunnen laten
aftekenen en ze kunnen overal op het terrein leuke
spelletjes vinden om te doen.
Wanneer: woensdag 25 augustus 2021
Waar: Bernissebad Heenvliet
Tijd: 14.00 – 17.00 uur
Leeftijd: 4 t/m 14 jaar
Opgeven: kan t/m dinsdag 24 augustus in het
Bernissebad of via ons emailadres.
Kosten: gratis voor OVS-leden, anders €1,Vrijwilligers: we zoeken ouders / verzorgers die een
spelletje willen begeleiden. Opgeven kan in het
Bernissebad of via ons emailadres.

Wilt u helpen als vrijwilliger? Heel graag! We zoeken
mensen die tijdens de spelletjesmiddag bij een spelletje
willen zitten (parasol en limonade incl.
).

BINGOMIDDAG
Bingomiddag met leuke kinderprijsjes, er zijn
verschillende rondes waarin de kinderen mee kunnen
doen. We gaan door zolang de cadeautjesvoorraad
strekt en de kinderen er zin in hebben.
Wanneer: woensdag 28 juli 2021
Waar: Bernissebad Heenvliet
Tijd: 14.00 – 17.00 uur
Leeftijd: 4 t/m 14 jaar*
* heeft u een kleintje dat de getallen nog niet goed uit
elkaar kan houden? Zorg dat zelf voor begeleiding
Opgeven: kan t/m dinsdag 27 juli in het Bernissebad of
via ons emailadres.
Kosten: gratis voor OVS-leden, anders €1,-

JAARREISJES
We zijn nog steeds voornemens om onze jaarreisjes
door te laten gaan. We denken nu aan:
Speeltuin de Flipjes
zaterdag 18 september
kinderen t/m 8 jaar
Nog onbekend
25 of 26 september
Kinderen 8 t/m 14 jaar.
Zodra we concreet hebben wat we met welke groepen
gaan doen, hoort u het van ons.

COLOFON

PANNENKOEKEN ETEN
Pannenkoeken eten en daarna gezellig met z’n allen
zwemmen.
Wanneer: woensdag 11 augustus 2021
Waar: Bernissebad Heenvliet
Tijd: 12.00 – 13.00 uur
Leeftijd: 4 t/m 14 jaar
Opgeven: kan t/m maandag 9 augustus*
* Vergeet uw kinderen niet op te geven. Het is zo zonde
als we niet genoeg pannenkoeken voor ze hebben.
Kosten: gratis voor OVS-leden, anders €1,-
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