
 

Beste begeleiders en intermediairs, 
 
Elk kind verdient toch een leuke dag uit? Help jij ons mee deze kinderen deze dag te 
geven? 
 
Op zondag 20 november a.s. organiseren we een sportief kinderfestival voor 1.000 
kinderen in de leeftijd van 4 t/m 11 jaar uit Rotterdam. Om de juiste kinderen te bereiken, 
hebben we jouw hulp nodig!  
 
Een dag vol plezier en gezelligheid 
Het Kinderrechtenfestival vindt plaats in Plaswijckpark (Ringdijk 20, Rotterdam). Naast de 
attracties van dit Rotterdamse speelpark, zijn er tal van andere leuke activiteiten te 
beleven. Het thema ‘kinderrechten’ staat centraal deze dag. Op het podium wordt naast de 
leuke optredens, ook de Kinderrechten award uitgereikt.  
 
Wat kan je verwachten? 

• Een dag vol plezier van 10.00 tot 17.00 uur.  
• Een lunch voor alle aangemelde bezoekers.  
• Per kind mag er één ouder en/of verzorger mee komen. Ook meerdere kinderen uit 

één gezin kunnen aangemeld worden, met maximaal 2 ouders en/of verzorgers per 
gezin. 

• Als begeleider en/of intermediair ben je ook van harte welkom als je je aanmeldt. 
• Openbaar vervoer in Rotterdam is op zondag gratis voor kinderen van 4 t/m 11 jaar. 

Alle overige vervoersmiddelen zoals metro en tram zijn ook gratis voor kinderen 
mits zij een  persoonlijke OV kaart hebben. Mochten de kinderen nog geen 
persoonlijke OV kaart hebben is die hier aan te vragen:  
https://www.rotterdam.nl/loket/gratis-ov-voor-kinderen/ 

• De persoonlijke OV kaart is het gehele jaar door te gebruiken, dus ook na deze dag 
en in 2023 kunnen de kinderen gratis gebruik maken van het OV.  

• Mocht de gratis bus op zondag of de persoonlijke OV kaart geen optie zijn dan 
kunnen wij RET-kaartjes op aanvraag verzorgen.  

 
 
 
 

https://www.rotterdam.nl/loket/gratis-ov-voor-kinderen/


 

Wat we vragen aan jou als begeleider of intermediair? 
- Welke kinderen kunnen wel een leuke dag uit gebruiken en hebben thuis niet de 

mogelijkheid vanwege financiële middelen?  
- Meld de kinderen aan via de QR code onder aan de brief. Wil je de kinderen en hun 

ouders helpen bij de aanmelding? Zeer veel dank daarvoor! 
- Wil je per kind + ouder navragen of zij in bezit zijn van een persoonlijke OV kaart (en 

hen helpen met het aanvragen hiervan) en dat aangeven op het aanmeldformulier?  
Met een persoonlijke OV kaart kunnen kinderen gratis reizen in Rotterdam. 

- Hou zelf contact met de kinderen en de gezinnen, zodat je de toegangsbewijzen voor 
het park en de RET-kaartjes kunt uitreiken aan hen.  

- We hebben plek voor maximaal 1.000 kinderen. Dus wees er snel bij! 
 
 Heb je nog vragen, mail dan naar Sportbedrijf Rotterdam op 
events@sportbedrijfrotterdam.nl  
 
Gebruik voor aanmelding onderstaande QR-code (druk op de knop registreren).  

 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het organisatieteam van het Kinderrechten festival 2022 
 
 
Sportbedrijf Rotterdam | Gemeente Rotterdam | Unicef | Plaswijckpark 
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