
   Springdagen 23 of 24 oktober 2020 

Sommelsdijk  

 
We gaan dit jaar weer naar de Springdagen! Uiteraard is dit met inachtneming van alle maatregelen en zal de 

organisatie van de Springdagen rekening houden met alle richtlijnen! 

 
Het is een mega leuke en te gekke dag vol met activiteiten en plezier!  

Met z’n allen in de bus naar Sommelsdijk, onder begeleiding van de leiding/trainers van TOOS.  

 

 
Wie / wanneer / waar / hoe / kosten 

• Kinderen van 7 t/m 12 jaar 

• Je vriendje of vriendinnetje (die geen lid is van TOOS) mag ook mee 

• Verplicht zwemdiploma (anders kan je niet mee) 

• Vrijdag 23 of zaterdag 24 okt. (voorkeur is 23 okt, dit wordt pas na 28 september officieel bekend) 
(herfstvakantie)  

• Sporthal “De Staver” in Sommelsdijk   

• Per tourbus vanaf TOOS Plaza  
(tijden worden later bekend gemaakt, houd rekening met de gehele dag!!!) 

• €28,00 per kind  

 
Wat gaan we doen? 

• Zwemmen  

• Springen  

• Klimmen  

• Tokkelen 

• Boogschieten 

• Lekkere lunch van patat met frikandel of kipnuggets en een pakje drinken 

 

Aanmelden kan tot 13 september 2020!!! 

Lever het onderstaande briefje in bij je eigen leiding of maak een foto van de ingevulde gegevens en stuur 
deze via whatsapp naar 0610085078 

 
Voor meer informatie kan je kijken op www.springdagen.nl  

 
Groetjes, 
Willem Jan Kerkhoven  
Ina Klaassen (06-10085078) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.springdagen.nl/


 

Springdagen 2020, 23 of 24 oktober 2020  

(eerste voorkeur vanuit TOOS is 23 oktober, dit wordt rond 28 september bekend) 
 
In te vullen door ouder/verzorger 
Ja, mijn zoon / dochter gaat mee naar de springdagen en is wel / niet lid van TOOS 

 
Per kind 1 inschrijfformulier 

 

23 oktober* 24 oktober* 

* doorhalen als 1 van de twee data niet mogelijk is 

 

Naam ouder 
 

Naam kind  
 

Geboortedatum  
 

E-mail adres  
 

Telefoonnummer 
(waar je die dag op te bereiken bent!) 

 

Ik wil graag bij ….. in het groepje 
(hier wordt zoveel mogelijk rekening mee gehouden) 

 

 

Ik machtig hierbij de vereniging TOOS €28,- eenmalig af te schrijven van: 

 

IBAN  
 

TNV 
 

Handtekening   
 

 


