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FlevoMeer

7 t/m 9 jaar



Wat is Summer’s Cool?
Summer’s Cool is een avontuurlijke week voor jongens en meiden van 7 tot en met 9 jaar 
oud die niet op vakantie kunnen gaan. Gedurende deze week maken zij kennis met sportieve, 
culturele en educatieve activiteiten. Het programma is een mix van leren, plezier hebben 
én grenzen verleggen. De week wordt samen met alle ouders op een feestelijke manier 
afgesloten. 

De organisatie en uitvoering van Summer’s Cool is in handen van Sportbedrijf Lelystad, in 
samenwerking met Kubus en FlevoMeer Bibliotheek Lelystad.

Activiteiten
Het programma van Summer’s Cool bestaat uit allerlei activiteiten, zoals: 
• Kennismakingsspellen 
• 2D-animaties maken
• Judo
• Knutselactiviteiten, zoals het maken van zandkaarten en dierfiguurtjes van MDF

Wanneer?
Kinderen van 7 t/m 9 jaar oud kunnen meedoen aan het Summer’s Cool programma van 23 t/m 27 juli  
of 30 juli t/m 3 augustus 2018. Elke dag start om 8.30 uur en eindigt om 16.00 uur. Eventuele 
wijzigingen in de tijden staan in het programma dat van tevoren opgestuurd wordt.

Waar?
We verzamelen dagelijks in MFA Zuiderzee ( Waddenlaan 1 ).

Kosten
De kosten bedragen € 10,- per deelnemer per week. Betalen kan contant, voorafgaand op de eerste 
dag van deelname.

Inschrijven
Jongens en meiden die niet op vakantie kunnen gaan en zin hebben in een gezellige week, kunnen 
zich online inschrijven voor Summer’s Cool. Doe dit vóór zondag 15 juli 2017 via www.sportbedrijf.nl/ 
summers-cool.

Zodra wij de inschrijving hebben ontvangen, krijg je van ons een bevestiging. Meer informatie over 
Summer’s Cool volgt uiterlijk op maandag 16 juli (eerste week) of maandag 23 juli (tweede week). 

Brandende vragen? Neem contact op met Timo Hoenderboom via tel. 0320 285 385 of e-mail: 
t.hoenderboom@sportbedrijf.nl.
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