Superhelden bij Kinder Spel & Bouw

Beste Huttenbouwers,
Tijdens het hemelvaartsweekend van 10 t/m 13 mei, gaan wij het 20ste jaar
vieren met hutten bouwen op de ijsbaan van Abbekerk. Dit jaar wordt dan ook
een extra feestelijk jaar, waarin het 20ste jaar goed gevierd gaat worden
met het thema: Superhelden.
Houd jij van timmeren en spellen doen?
En zit je op de basisschool in groep 3 of hoger?
Geef je dan nu op voor KSB 2018!
Ook dit jaar mogen de oudste kleuters weer de sfeer komen
proeven voor 2 dagdelen. De kosten hiervoor zijn € 10,-

Inschrijven
Wanneer:
Kosten:

Maandagavond 12 maart om 19:30
€ 27,50 contant bij de inschrijving te betalen

Inschrijfpunten:
* Jongerencentrum de Bunker in Abbekerk
* Cafe de Post in Midwoud
Bij een teveel aan inschrijvingen stellen wij een reservelijst op.

Contact
Heb je een vraag, opmerking of mededeling?
Stuur dan een mail naar ksb_abbekerk@hotmail.com
Houd onze Facebook pagina in de gaten voor het laatste nieuws rondom het project.

Superhelden bij Kinder Spel & Bouw
10 t/m 13 mei 2018
Dit formulier graag invullen en inleveren tijdens de inschrijfavond op
maandagavond 12 maart om 19:30 uur.
Inschrijfformulier Kinder Spel en Bouw Abbekerk
Naam
Adres
Woonplaats
Tel. nr.
Tel. nr. extra
E-mailadres
Geb. datum
Zwemdiploma
Groep
School
Bijzonderheden

Ja
2*

Nee
3 t/m 8 namelijk groep

Ik wil graag in
de groep met
(max. 4)**
* Oudste kleuter mag komen sfeerproeven voor twee dagdelen.
** Bij het indelen van de kinderen proberen wij rekening te houden met de wensen, maar
kunnen niets garanderen
Lijkt het je vader, moeder, broer, zus, oom of tante ook leuk
om bij het project betrokken te zijn?
Dan kunnen zij zich bijvoorbeeld opgeven als vrijwilliger.
(minimale leeftijd hiervoor is 16 jaar)
 EHBO
 Nachtwacht
 Het slopen van de hutten op zondag
 Begeleiding van de kinderen gedurende het hele project.

Ook financiële hulp ( sponsoring) is van harte welkom. Spreekt één van de genoemde
punten hun aan? Zij kunnen dan een mailtje sturen naar ksb_abbekerk@hotmail.com
of bellen met 0651976582

