JEUGDLAND 26 T/M 30 AUG. 2019
Ook dit jaar wordt er weer door Stichting Jeugdland Strijen een speelweek georganiseerd. De doelstelling van onze Stichting is
om voor basisschoolkinderen uit Strijen, in de leeftijd van ± 6 jaar (tenminste geboren in 2012) tot en met 13 jaar, in de laatste
week van de zomervakantie een speelweek te organiseren. Er wordt een huttendorp gebouwd en de kinderen kunnen op een speelse
manier elkaar leren kennen en op een creatieve manier samen bezig zijn. Er wordt gewerkt aan de hand van een thema, dit jaar is
dat:

“Feest”
Kinderen van verschillende scholen worden in leeftijdsgroepjes ingedeeld en de hele week begeleid door vrijwilligers.
De inschrijflijst voor jonge vrijwilligers is gesloten.
Inschrijven kinderen: zaterdag 29 juni
Jongerencentrum "De Klep”, Sportlaan 11, van 09.00 – 10.00 uur.
Let op! Bij het bereiken van het maximaal aantal kinderen, stopt de
inschrijving direct. Wees er dus vroeg genoeg bij!
Tijdens deze inschrijfochtend kan slechts voor één extra gezin worden ingeschreven!!
Telefonisch of via email aanmelden is niet mogelijk!!

De kinderen kunnen geen voorkeur opgeven bij wie ze in de groep willen!
De kosten van € 25,- per kind moet bij inschrijving contant worden voldaan. Bij ziekte vóór aanvang krijg je het inschrijfgeld
terug. Bij de inschrijving ontvang je een blad met informatie over aanvangstijden en alles wat verder van belang is voor de
Jeugdlandweek. Tijdens de gehele Jeugdlandweek zullen foto’s worden gemaakt, die alleen op onze website getoond zullen worden.
Bij de inschrijving wordt ook een toegangsbutton gemaakt, die de kinderen in de Jeugdlandweek altijd moeten dragen. Je kunt
onderstaand strookje alvast thuis invullen en meenemen.

Wij zoeken nog vrijwilligers (>18jaar)!
Wie zich voor zaterdag 29 juni als vrijwilliger inschrijft voor 3, 4 of 5 dagen, verzekerd zijn/haar kind van deelname
aan Jeugdland 2019 en dan hoeft je kind(eren) niet nog een keer ingeschreven te worden.
Als vrijwilliger help je ons EN de kinderen enorm.
Bij onvoldoende vrijwilligers kunnen helaas niet alle kinderen deelnemen.
Voor meer informatie kun je terecht bij:
contactpersoon vrijwilligers: Esther Jonas (email: vrijwilligers@jeugdlandstrijen.nl)
Lees ook alle informatie op:

www.jeugdlandstrijen.nl

---------- inschrijfstrook voor kind/kinderen uit één gezin / kosten € 27,50 p/kind -----------------Adres: 
Tel. nr: 
Mobiel. nr.: 
…………………………………………………………………………

Voor- en achternaam kind:



……………………………………………………… ………………………………………………….................
jongen/
Op welke school zit uw
Naar welke
Geboortedatum:

meisje
kind in het schooljaar
groep/klas:
omcirkelen dag – maand – jaar
(Let op!) 2019/2020: 2019/2020:





1.

j/m

. .

– . . – . . . .

2.

j/m

. .

– . . – . . . .

3.

j/m

. .

– . . – . . . .

4.

j/m

. .

– . . – . . . .

O Ja, ik bak pannenkoeken voor donderdag!

O 1 pak





O 2 pakken

Gebruikt uw kind(eren) medicijnen? Zo ja welke en waarvoor?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
......…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Bijzonderheden of opmerkingen:
…………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Naam Huisarts : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tijdens dit evenement worden er foto’s gemaakt

