Beste ouder(s)/ verzorger(s),
Het binnenzwembad zal in Juli gesloten zijn. Omdat het schooljaar dan nog niet voorbij is en wij graag met de
leden het seizoen op een leuke manier willen afsluiten hebben wij een aantal activiteiten gepland.
Op 6 juli gaan de leerlingen in het buitenzwembad bij de ‘Vliegende Vaart’ een aantal spellen in het water en
op het gras spelen. Deze avond zal iets langer zijn dan normaal. De spellen zullen net zoals altijd om 19.00 uur
starten. Wij verwachten rond 20.30 uur klaar te zijn. Omdat de kinderen buiten zullen spelen is het handig om
een extra handdoek of oude trui/broek mee te nemen tegen de kou. Broertjes en zusjes mogen ook mee, wel
vragen wij dit van tevoren aan te geven in het aanmeldingsformulier.
Op 13 juli organiseren wij een spellen dag voor de leerlingen, deze spellen zullen bij ‘de Kreek’ worden
uitgevoerd. De kinderen worden om 19.00 uur opgehaald bij de parkeerplaats achter de kinderboerderij door
de docenten. Rond 20.30 uur worden de leerlingen teruggebracht naar de parkeerplaats, waar u uw
zoon/dochter kunt ophalen. Graag oude kleding aan en badpak/zwembroek al aan en een handdoek
meenemen.
Met slecht weer zullen wij contact opnemen met u, de spellen zullen dan worden gespeeld in de ‘Vliegende
Vaart’, op dezelfde tijd. Graag dan sportkleding meenemen.
Dit is ook de laatste dag voor de vakantie. Op 31 augustus zullen de lessen weer beginnen.
Geen van de activiteiten zijn verplicht, toch hopen wij dat iedereen aanwezig kan zijn. Om uw zoon/dochter
aan te melden graag het onderstaande formulier inleveren bij de docent voor 29 juni of alle informatie te
mailen naar annemeevdb@hotmail.nl .
Met vriendelijke groet,
Annemee van den Branden
(organisator)
Voor vragen kunt u contact opnemen via:
mail: annemeevdb@hotmail.nl
telefoonnummer: 06 1841.0052
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Naam zoon/dochter: ……………………………………………………………………………………………… Geb. Datum: …. /…. /……..
Doet mee met de activiteiten op maandag 6 juli en/of 20 juli**
Ik neem wel/ geen broertje of zusje mee op 6 juli en/of 20 juli**
Na(a)m(en): …………………………………………………….............................................................

Leeftijd: ………….

Telefoonnummer*: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
E‐mail adres*: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bijzonderheden: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

* Deze gegevens zullen alleen gebruikt worden in geval van ongeval of cancelen van de spellen dag.
** Doorhalen wat niet van toepassing is

