Opgeven na 30 juni 2018 is niet
mogelijk!

Hallo jongens en meisjes,

Dit jaar helaas geen speldagen, maar wel
één Burense Speldag, zoals in de brief van
14 maart jl. vermeld staat
Deze speldag vindt plaats op:
Donderdag 23 augustus 2018 van
10.00 tot 17.00 uur
Het stadse Plantsoen in Buren wordt deze
dag een heus spelletjesparadijs.
Als je mee wilt doen, moet je op de
speldag minstens 4 jaar oud zijn en niet
ouder dan 12 jaar. Kinderen die nu in groep
8 zitten maar ouder zijn dan 12 jaar,
mogen natuurlijk wel meedoen! Je moet in
Buren, Asch of Erichem wonen of op school
zitten.
Inschrijven kan op vrijdag 8 juni, van
14.30 tot 16.00 uur in de Blokhut in
het Plantsoen.
Vul het inschrijfformulier in, neem dit met
het inschrijfgeld op 8 juni mee naar de
Blokhut.
Kun je dan niet naar de blokhut komen
neem dan contact op met
burensespeldagen@gmail.com
Meedoen kost € 7,50,- (s.v.p. gepast
betalen).

Beste ouders/verzorgers, vrijwilliger

Zoals elk jaar vragen wij hierbij uw hulp
want zonder hulp geen speldag(en), ook al
is het maar 1 dag
Dus help ons, deze speldag tot een
succes te maken!
Niet opgeven als vrijwilliger, betekent,
dat je niet verzekerd bent.
Bovendien loop je lekkernijen mis; We
houden dan ook geen rekening met het
versnaperingen voor je.

Met vriendelijke groeten,
Het Speldagenteam
Inlichtingen:
burensespeldagen@gmail.com
Jiska van Cuijlenburg, Willem van
Oranjestraat 9, 4116 EL Buren, tel. 0618551008

INSCHRIJFFORMULIER DEELNAME AAN DE BURENSE SPELDAG 2018

Voornaam en achternaam: …………………………………………………..………………………………………….

Straat en huisnummer

: …………………………………………………..………………………………………….

Postcode en woonplaats : …………………………………………………..………………………………………….

Geboortedatum:

-

-

(nodig voor onze verzekering)

Zwemdiploma: ja / nee

Telefoonnummer:

Mobiel nr. ouders : 06 -

Email adres ouders: …………………………………………………..…………………………………………………..

Huisarts:……………………………………………………………..telefoonnummer:………………………………….

Na de vakantie ga ik naar groep……..

Bijzonderheden welke van belang zijn voor de organisatie en/of EHBO betreffende
bijv allergie, ziekte of dieet; Deze info is strikt vertrouwelijk en wordt alleen gedeeld
met de noodzakelijke personen binnen de organisatie/EHBO.

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………..

INSCHRIJFFORMULIER

VRIJWILLIGERS

1 formulier per vrijwilliger

Naam : …………………………………………………………..
Straat en Huisnummer

: …………………………………………………………..

Postcode en Woonplaats : …………………………………………………………..
Telefoon/mobielnummer : …………………………
Mailadres…………………………………………………
Geboortedatum : ……………………………..

(verplicht voor verzekering)

Ik help mee als begeleider van een groep op:
Donderdag 23 aug. bij voorkeur bij………………………………………………………..…(naam kind)
Naar welke groep gaat hij/zij…………

Ik wil helpen bij de:
Bouwploeg: woensdag 22 augustus
donderdag 23 augustus
vrijdag 24 augustus

o Ja
o Ja
o Ja

o Nee
o Nee
o Nee

Spelletjes: donderdag 23 augustus

o Ja

o Nee

Keuken: donderdag 23 augustus

o Ja

o Nee

