SWARTE PYT YN’E SPORTHAL
Swarte Pyt heeft het afgelopen jaar weer hard geoefend in Spanje. Zijn spieren zijn getraind en hij is
dan ook in topconditie om alle cadeautjes in te kunnen pakken, om op de daken te klimmen en het
paard te verzorgen. Durf jij de sport en spel uitdaging aan?
Dan ben je woensdag 06 februari van harte welkom bij het spektakel ‘Swarte Pyt yn’e sporthal’ en
natuurlijk zal Swarte Pyt hier zelf ook bij aanwezig zijn!!
Deze middag is uitsluitend voor de basisschool kinderen van de groepen 1 t/m 6. De sporthal is
omgetoverd tot een groot speelparadijs en is open van 14.00 uur tot 16.00 uur De organisatie heeft
er alweer erg veel zin in, het beloofd weer een gezellige sportieve middag te worden.

Vergeet niet:
- Met gepast geld betalen; € 2.50 per kind
- Betreden is op eigen risico
- Het is verplicht dat kinderen onder begeleiding van ouder, verzorger, pake en/of beppe of oppas
deze middag meemaken.
- De gymzaal alleen betreden met gymschoenen.
- Het is mogelijk dat uw kind vastgelegd wordt op dan wel foto, dan wel video. Deze beelden kunnen
gebruikt worden voor de Sint Piter site of het You-Tube kanaal van Sint Piter.

Voor dit evenement doet de organisatie graag een beroep op ouders/verzorgers/begeleiders om te
assisteren in de sporthal tussen 13.45 uur en 16.00 uur. Het enige wat je hoeft te doen is helpen bij
een spelonderdeel, ondertussen genieten van het enthousiasme waarmee de kinderen ieder jaar aan
dit evenement deelnemen en een goed humeur meenemen.
Aanmelden kan via swartepytsport@gmail.com, natuurlijk kun je een van ons ook aanspreken en evt.
opgeven. Voor vragen kunt u ook mailen naar de organisatie ‘Swarte pyt yn’e sporthal’ via
swartepytsport@gmail.com , of ook even aanspreken.
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