Inschrijfmiddag Mini Heesch 2018
Hallo allemaal,
`In 5 dagen de wereld rond`. Dat is dit jaar het thema van Mini Heesch. Zoals jullie van ons gewend
zijn, worden er =jdens de Mini Heesch-week leuke ac=viteiten georganiseerd die aansluiten bij dit
thema! Daar wil je toch zeker bij zijn?!
Waar:

Het Bomenpark in Heesch

Wanneer: 13

augustus 2018 t/m 17 augustus 2018

Voor wie:

Alle basisschoolkinderen uit Heesch

Kosten: € 18,50 per kind (voor de hele week)
€ 7,50 per kind voor de overnach=ng van woensdag op donderdag (voor kinderen uit
groep 7 of 8)
De (totale) inschrij>osten moeten contact worden betaald @jdens de
inschrijfmiddag!
Ben je net zo enthousiast als wij en kun je bijna niet wachten tot Mini Heesch 2018 begint? Kom dan
samen met je ouder(s) naar de inschrijfmiddag bij CC De Pas, op:
Woensdag 16 mei tussen 14:00 tot 17:00 uur.
Inschrijﬀormulier:
Het inschrijﬀormulier vind je op de achterzijde van dit blad. Het is ook te downloaden via de website
www.miniheesch.nl.
Groep aanmelden (groep 1 t/m 6):
Wil je een groep aanmelden van maximaal 15 kinderen mét groepsleiding voor de hele week? Stuur
dan een mail voor meer informa=e naar info@miniheesch.nl
Groep aanmelden groep 7/8:
Ook voor groep 7/8 kun je een complete groep aanmelden. Het maximaal aantal kinderen hiervoor is
25.
Om er een leuke week van te kunnen maken hebben we heel veel vrijwilligers nodig. Zijn je ouders,
broers of zussen ook enthousiast en willen ze graag meehelpen? Laat het ons dan weten via
info@miniheesch.nl.
Wij zien jullie heel graag op de inschrijfmiddag. Wij hebben er al zin in!
Door het ondertekenen van deze brief verklaart u dat u geen bezwaar hebt en kennis hebt genomen
van onze privacyverklaring welke is terug te vinden op www.miniheesch.nl
ik
heb geen bezwaar tegen publica=e van foto's, video-opnamen op facebook en website.
Handtekening: Ouders/verzorgers..................................................

Inschrijfmiddag Mini Heesch 2018
Neem dit, volledig ingevulde, formulier mee naar de inschrijfmiddag op woensdag 16 mei tussen 14:00 tot
17:00 uur. Eén formulier per kind.
Naam
Adres
Straat

Huisnummer

Postcode

Woonplaats

School en groep
Telefoonnummer(s)
Geboortedatum
E-mailadres
Zwemdiploma

Ja/nee

Voorkeur groep

Bijzonderheden

Ouders (of andere begeleiders):
Wanneer ben je beschikbaar om te helpen?
Naam
Telefoonnummer

Groepsleiding

Maandag
8.45-16.00
⃝

Spelleiding
Dinsdag 9:00-16:00

Dinsdag
9.00-16.00
⃝

Woensdag
9.00-16.00
⃝

Onderbouw
⃝

Chauﬀeur

Speeltuin Elckerlyc Oss
Groepen 1 t/m 4

Woensdag

Brengen
Halen

⃝
⃝

Donderdag
12.30-20.30
⃝
Bovenbouw
⃝

Hemelrijk Volkel
Groepen 5 t/m 8
Brengen
Halen

⃝
⃝

Vrijdag
8.30-12.30
⃝

