Dit jaar is het helaas niet mogelijk om de
opening bij te wonen in verband met Corona.
Wij proberen via een livestream op Facebook
de opening online te zetten zodat u thuis
kunt meegenieten. Hoe graag u ook wilt
blijven om alles van dichtbij mee te maken,
toch vragen wij alle ouders die geen
vrijwilligerstaak hebben tijdens dit
evenement, direct naar huis te gaan. De
kinderen zijn in goede handen en er zal goed
voor ze worden gezorgd dit weekend.

VOOR OUDERS/VERZORGERS VAN
O8 t/m O13 SPELERS DIE
DEELNEMEN AAN HET ALTIUS
PUPILLENWEEKEND 2021

Mee te nemen op vrijdag
De kinderen worden op vrijdag in sportkleding
en gymschoenen verwacht, maar géén
voetbalschoenen.
Houdt u rekening met de weersverwachting?
Bij koud weer graag een extra laagje.

De voorbereiding voor het 32ste
pupillenweekend zit in de laatste fase. Het
wordt zeker weer een bijzonder groot feest.
Zonder al te veel te verklappen, willen wij u
nog wat informatie geven. De informatie is
heel veel, leest u deze dan ook goed door.

Wilt u eventuele medicatie afgeven bij Hiltje
Meester? Graag voorzien van naam van uw
kind en team.

Website en Sociale Media

O8 en O9 - deze kinderen worden door u om
22.15 uur opgehaald.

Op de website, Instagram, Facebook van
Altius ziet u af en toe berichtgeving voorbij
komen. Ook heeft het Pupillenweekend een
eigen facebook en Instagram account. Volgt u
ons al?
Ook daar zullen regelmatig nieuwsberichten
worden geplaatst. Houdt de website,
Instagram en Facebook dus goed in de gaten!

Aankomst en opening
Op vrijdag 11 juni worden de kinderen
verwacht tussen 17.15 en 17.30 uur. Wilt u de
kinderen vooral niet later brengen, wij
houden ons aan een strak tijdschema.
Later komen brengt het programma onnodig
in de war. Wij gaan er van uit dat uw kind
thuis het avondeten al heeft gehad.
Bij aankomst staan de medewerkers van de
organisatie klaar om de kinderen op te vangen
op het parkeerterrein van v.v. Altius. Wij
hanteren het Kiss and Ride Systeem. Indien u
met de auto uw kind brengt, rijdt u vervolgens
rechtdoor via ’s Graveland weer naar huis,
zodat er niet gekeerd wordt en geen
opstoppingen ontstaan.

Ophaaltijden vrijdagavond:

De oudere kinderen hebben dan nog een
spannend avondspel.
O10 en O11 - deze kinderen worden door u
om 23.30 uur opgehaald.
O12 en O13 - deze kinderen worden door u
om 00.15 uur opgehaald.

Zaterdag:
Alle kinderen worden op zaterdagochtend om
8.00 uur verwacht in verband met het ontbijt!
Het brengen gaat weer zoals op vrijdag.

Mee te nemen op zaterdag
De kinderen worden op zaterdag in
sportkleding verwacht. Let u op dat de
kinderen voetbalschoenen aan hebben,
scheenbeschermers zijn verplicht.
Evt. medicatie (wilt u dit afgeven bij Hiltje
Meester voorzien van naam van uw kind)

Alle kleding moet voorzien zijn van een
naam(label), dit voorkomt het zoekraken van
de kleding.

Thuislaten:
Wij willen de ouders vragen erop te letten dat
de kinderen géén telefoon en/of andere
kostbare spullen bij zich hebben. Uit ervaring
is gebleken dat deze kwijt kunnen raken of
kapot kunnen gaan. Mocht uw kind u willen
bellen dan kan dat altijd via de organisatie.
v.v. Altius kan niet aansprakelijk worden
gesteld voor zoekgeraakte en/of beschadigde
eigendommen tijdens het pupillenweekend.

Eten en drinken:
De kinderen krijgen genoeg te eten en te
drinken en kunnen niets kopen, geeft u
daarom geen geld mee!
Energiedrankjes zijn verboden tijdens het
pupillenweekend, zorg dat uw kinderen dit
ook niet meenemen!!!!

Bijzonderheden:
Op het inschrijfformulier heeft u
bijzonderheden (medicijngebruik, allergie,
dieet, etc.) en noodnummers opgegeven.
Indien dit gewijzigd is of u bent vergeten dit
aan te geven, verzoeken wij u dit door te
geven aan Hiltje Meester; 06-21296945 of via
activiteiten.altius@gmail.com.
Wij willen u vragen ten alle tijden bereikbaar
te zijn.

Kijken en afsluiten doen we met zijn allen,
maar zonder ouders!
Zaterdag 12 juni starten we om ongeveer
13.30 uur met de finalerondes van het
voetbaltoernooi.
Deze zijn via Facebook van v.v. Altius te
volgen.
Aansluitend zal de feestelijke prijsuitreiking
plaatsvinden, waarna het pupillenweekend
wordt afgesloten.

Wij verwachten om ongeveer 14.30 uur klaar
te zijn. Dit is het moment dat u uw kind weer
kan komen ophalen. Let op, dit gaat weer via
het KISS en Ride Systeem, en u rijdt weer
rechtdoor via ’s Graveland naar huis.
Wij willen u vragen uw kind niet eerder mee
te nemen voordat we klaar zijn. Dit om een
aantal redenen: voetbal is een teamsport, dit
teamgevoel is nog eens versterkt tijdens dit
weekend en uw kind heeft nieuwe vriendjes
gemaakt. Het toernooi wordt dus met zijn
allen afgesloten. Uw kind wordt echt gemist
als hij/zij eerder weg gaat. Daarnaast is er
voor ieder kind een leuk aandenken
dat tijdens de prijsuitreiking zal worden
uitgedeeld. De kinderen weten dit en zullen
het zelf dus ook erg jammer vinden als ze dat
moment moeten missen. Ook indien uw kind
moe is (dat zijn wij namelijk allemaal 😊).

Gevonden voorwerpen
Mist u spullen? Met zo veel kinderen is het
uiteraard mogelijk dat kinderen spullen kwijt
raken. Wij proberen zoveel mogelijk de
gevonden voorwerpen bij de uitgang te
verzamelen. Deze voorwerpen kunt u in de
week na het Pupillenweekend komen ophalen
bij Altius. Daarna gaan de nog bruikbare
spullen naar een goed doel. Het is voor Altius
namelijk onmogelijk de spullen langer te
bewaren.
We wensen alle kinderen en begeleiders een
waanzinnig leuk weekend toe!
Met sportieve groeten,
Alice de Koning, Hiltje Meester, Aron Heeren,
Puck Wiggers, Tim Hidden, Camiel van Beek en
Christine van den Bosch

