SPEELPLEINEN HAMME VZW
p/a
Jozef De Gravepark 25
9220
HAMME
e-mail : info@speelpleinenhamme.be
PARTNER VAN HET SPELENDE KIND

Hamme/Moerzeke/Zogge, 1 juli 2019

Beste ouders,
Hoi jongelui,
ste

Als eerste grote speciale activiteit in juli organiseren de animatoren voor de 81 verjaardag
van onze speelpleinwerking voor jou op vrijdag 19 juli 2019 een daguitstap naar het
attractiepark “Bobbejaanland”, in Ieper.
De praktische informatie zetten we hieronder op een rijtje :
 Prijs :
SLECHTS 25,00 EUR (inbegrepen zijn busvervoer en toegangsprijs)
 Voor wie:
Alle kinderen kunnen mee
 Vertrek :
Alle kinderen die meegaan worden verwacht om 08.30 u en melden zich aan bij de
begeleiding. De dagelijkse busophaalrit in Zogge rijdt enkel ’s
morgens (en niet ’s avonds !!!).
 Terug :
We hopen op onze 3 terreinen terug te zijn rond
18.00 u.
 Meebrengen :
* boterhammen + drankje voor ‘s middags;
* extra drankje indien nodig;
* extra centjes indien nodig. We vragen met aandrang hierin niet
te overdrijven. In principe zijn er geen extra kosten meer.
* goed humeur, natuurlijk.
 Inschrijven : Inschrijven kan via onderstaande strook. Er kunnen
maximum 120 kinderen mee. Wie snel inschrijft, heeft het meest
kans om mee te kunnen. Inschrijvingsstroken zonder betaling
worden NIET aanvaard. Wie ingeschreven is en niet mee kan,
krijgt zijn/haar geld niet terug. Inschrijven kan ten laatste tot
woensdag 17 juli 2019 te 13.30 u (op alle terreinen). Conform de
wet op de privacy worden onderstaande gegevens enkel gebruikt
in het kader van deze uitstap.
AANDACHT !!
De terreinen in Hamme en Moerzeke blijven open en hier wordt een leuke speelpleindag aangeboden
met heel wat fantastische activiteiten. Kinderen die niet wensen mee te gaan, kunnen dus gewoon
naar het speelplein komen. Het terrein in Zogge is gesloten. De kostprijs van het ticket is voor een
gedeelte fiscaal aftrekbaar en ook de mutualiteiten komen tussen in de kosten voor de
speelpleinwerking.
Wie meer informatie wenst over deze activiteit, loopt best eens binnen op het speelplein en spreekt de
weekverantwoordelijke hierover aan. Wij duimen alvast voor zonnig weer !!!
Carine De Blende

Kay-Leigh Stevelinck

(0486) 34 12 68

(0497) 15 17 39

Lies Vercauteren
(0475) 59 53 71

voor Speelpleinen Hamme vzw
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NAAM + LEERJAAR (+ GEBOORTEJAAR) : .....................................…………………….....…
ADRES + TELEFOON : .........................................................................…………………………
gaat mee naar ‘Bobbejaanland’ op vrijdag 19 juli 2019 en betaalt 25,00 EUR bij inschrijving.

Handtekening ouders/verantwoordelijke,

