“DE STRANDJUTTERS” Natuurlijk ontdekken.
Is uw kind 7 jaar, in het bezit van een zwemdiploma en een echt buitenspeelkind? Doe
dan samen met uw kind de onderstaande “test” en check of uw kind een echte
Strandjutter is!
Oké, daar gaat hij dan…….Vink samen het bolletje aan bij Leuk of Niet leuk.

1. Regen of Zonneschijn, buiten zijn is eigenlijk altijd fijn!
o Leuk
o Niet leuk
2. Op het strand graven, kastelen bouwen of spelen in de branding van de zee,
ik doe mee!
o Leuk
o Niet leuk
3. Boompje klimmen, beestjes zoeken, vangen en bekijken, natuur ontdekken in
o
o

het bos, ja hier gaan we helemaal los!
Leuk
Niet leuk

4. Banjeren in de sloten, visjes vangen, zoeken naar kikkerdril, bruggen bouwen
o
o

zijn de dingen die ik wel wil!
Leuk
Niet leuk

5. Naar de Strandjutters-bungalow voor vertier, zoals; speurtocht lopen,
o
o

buitenspel en kampvuur maken, dit doe ik met veel plezier!
Leuk
Niet leuk

6. Fijn op uitstap om verschillende natuurplekken te ontdekken, we komen echt
overal door weer en wind!
o
o

Leuk
Niet leuk

7. Oude kleding aan, hutten bouwen, jutten, met een metaaldetector op zoek
o

naar “schatten” in iedere hoek en lekker thuis komen met een vieze broek!
Leuk

o

Niet leuk

Bijna alles met leuk beantwoord? Dan is de kans groot dat uw kind een “geschikte”
strandjutter is!
Verdere wetenswaardigheden





We zijn alleen op maandag, dinsdag en donderdagen open (na schooltijd en in de
vakanties).
We vertrekken om 15.00 uur en rond 17.30/17.45 uur zijn we terug op onze
“startlocatie” Spinel 19. Vanaf die tijd kunnen de kinderen gehaald worden.
Op dit moment (half september 2018) is er op de maandag direct plek.
Er wordt bekeken op welke school uw kind zit en of het logistiek haalbaar is om
uw kind op te halen.

Wilt u meer informatie? Mail of bel dan met ons …… de Strandjutters:
strandjutters@okidoki-kdv.nl telefoonnummer: 06-45147053

