Inleveren op de inschrijf- en informatie avond op donderdag 31 mei!
Een ieder is VERPLICHT op deze avond te komen. Alleen op deze avond kan je je inschrijven en krijg je
tegelijkertijd informatie over de Jeugdlandweek zodat iedereen goed op de hoogte is van wat hij/zij kan
verwachten en wat de organisatie van de vrijwilligers verwacht.
------------------------------------------Inschrijfformulier vrijwilligers ---------------------------------------Naam:
Adres:
Postcode + Woonplaats:
…………………………………………………………………
Telefoonnummer + evt. mobiel:

…………………………………………………………… ………………………………………
E-mailadres:

…………………………………………………………………

……………………………………………………………

Ben je nog géén 18 jaar vul dan je geboortedatum in,

geb. datum:

. . - . . –. . . .

0 Ik doe de hele week mee
0 Ik doe wel mee maar alleen op de volgende dagen*: O ma

O di

O wo

O do O vr

* Aankruisen wanneer je wel aanwezig kunt zijn

0 Ik bak pannenkoeken voor de donderdag: O 1 pak

O 2 pakken

Eventuele opmerkingen/bijzonderheden:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Doe je alleen mee als vrijwilliger en hoef je geen kinderen in te schrijven vul dan alleen bovenstaand
formulier in en lever dit in op donderdag 31 mei in Salvatori.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Doe je mee als vrijwilliger en geef je eigen (klein) kinderen op, lever dan dit hele blad ingevuld in (dan niet
losknippen!)

Inschrijfstrook voor (klein)kind/kinderen uit je gezin.
Inschrijfkosten € 25,- per kind.
Betalen bij de inschrijving.
jongen/ Geboortedatum:
Op welke school zit uw
meisje
kind in het schooljaar
Voor- en achternaam kind(eren):
omcirkelen
(dag–maand–jaar) (Let op!) 2018/2019:
1.

j/m

. . – . . – . . . .

2.

j/m

. . – . . – . . . .

3.

j/m

. . – . . – . . . .

4.

j/m

. . – . . – . . . .

Naar welke
groep/klas:
2018/2019

Gebruikt uw kind(eren) medicijnen? Zo ja welke en waarvoor?
……………….......................................................................................................................................
Eventuele opmerkingen/bijzonderheden:
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
……………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….………
Naam huisarts :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tijdens dit evenement worden er foto’s gemaakt!!

LET OP!
De kinderen kunnen geen voorkeur opgeven bij wie ze in de groep
willen!
www.jeugdlandstrijen.nl :

