2019 – mei – nieuwsbrief
Beste vrijwilliger van Jeugdland,
De voorbereidingen voor de 25e editie van Jeugdland zijn in volle gang.
Wij nodigen je daarom graag uit voor:
INSCHRIJF- en INFORMATIEAVOND - donderdag 6 juni –
Aanvang 20.00 uur – LET OP!!! Korfbalvereniging Ventura
Op deze avond krijg je informatie over de Jeugdlandweek, zodat iedereen goed op de hoogte is van wat er van je verwacht wordt
tijdens deze week.
Tevens is dit de enige gelegenheid om je als vrijwilliger in te schrijven.
Om de speelweek goed te laten verlopen is het noodzakelijk dat alle vrijwilligers goed voorgelicht zijn en het is ook prettig om kennis te
maken met alle nieuwe jonge- en volwassen vrijwilligers. Daarom ben je VERPLICHT om op deze avond aanwezig te zijn.
Houdt er rekening mee dat:


Je voor minimaal 2 ½ dag inschrijft

- volle dagen (di/wo/do/vr) en 1 halve dag (ma)



Als je een voorkeur hebt om samen met iemand een groep te begeleiden, dan moeten jullie dit beiden aangeven op het
formulier.



Je ook je eigen klein/kinderen alvast kunt opgeven.



Indien je 18 jaar of ouder bent, je ook je broertje/zusje mag opgeven.



Je met een andere volwassene zelf een afspraak kunt maken om samen de dagen van de week te verdelen.
Let op: je staat dan wel voor dezelfde groep.



Het voor de EHBO van essentieel belang is dat zij weten over eventueel medicijngebruik en/of allergieën. Dit geldt voor zowel
de vrijwilligers als de kinderen. Vergeet dat niet te vermelden op het inschrijfformulier.



De inschrijflijst voor de brugklassers inmiddels is gesloten. Jeugdvrijwilligers (brugklassers) die zich nu nog aanmelden
worden op een reservelijst geplaatst en kunnen nog meedoen als we duidelijkheid hebben over het aantal afvallers.



De inschrijving voor vrijwilligers en eigen kinderen direct na 31 mei gesloten is, dus vergeet niet te komen!



Als je zaagvader wilt zijn je dit kan aangeven op je inschrijfformulier. We verwachten je dan ook op de maandag van
Jeugdland om 6.00 uur op de ijsbaan voor de opbouw van Jeugdland.

Het inschrijfgeld voor 2019 is vastgesteld op

€ 27,50 per kind.

Kinderen van ouders die geen vrijwilliger zijn, kunnen ingeschreven worden op:
Zaterdag 29 juni, vanaf 09.00 uur, in De Klep
Dit jaar is de 24e Jeugdlandweek van:
Maandag 26 tot en met vrijdag 30 augustus 2019 (weeknummer 34)
Het thema waaraan we dit jaar gaan werken is:
“Feest ”
EVALUATIEAVOND - donderdag 5 september 20.00 uur – Korfbalvereniging Ventura

Deze avond is belangrijk om alles nog eens in het kort de revue te laten passeren en alles wat niet goed verlopen is - of een
aanpassing nodig heeft - wordt besproken. Alles ligt nog vers in het geheugen en vrijwilligers kunnen aangeven waar de eventuele
knelpunten liggen en niet onbelangrijk; er wordt ook alweer vooruitgekeken naar het volgende jaar.
Heb je nog vragen neem dan contact op. Veel informatie is ook te vinden op de bekende website:
www.jeugdlandstrijen.nl
Wil je vriend of vriendin van Jeugdland worden dan kan dat op onze facebooksite : jeugdlandstrijen
Hartelijke groeten ook namens de hele werkgroep en graag tot ziens op donderdag 6 juni en natuurlijk tijdens de Jeugdland-week!
Esther Jonas
E-mail: vrijwilligers@jeugdlandstrijen.nl

