Ladies en gentlemen,
Wij zijn inmiddels druk bezig met de voorbereidingen voor de huttenbouwweek 2019, die dit
jaar begint op maandag 19 augustus 09:00 en eindigt op vrijdag 23 augustus rond 12:00.
Jullie kunnen vast uitkijken naar een week met veel bouwen en daarnaast leuke activiteiten
zoals het waterspektakel, de spokentocht en lichtjestocht en vergeet niet alvast woensdag 21
augustus te reserveren in de agenda van je ouders te reserveren voor de BBQ.
Het thema van dit jaar is:

Hollywood
Opgeven en kosten
Dit doe je door dit briefje ingevuld in te leveren bij:
Bakkerij Peters, Valge 18 in Leens
of bij
Ellis Kosmeier, Nipperusstraat 8 in Ulrum.
De huttenbouw week is er voor de kinderen van groep 3 t/m groep 8.
(dus ook de kinderen die na de vakantie naar groep drie gaan en de kinderen die van de
basisschool af gaan.)
De kosten om mee te doen aan de huttenbouwweek zijn bij opgave vooraf €6,50- per kind
opgeven op het veld kost €7,50 (beide incl. 6% BTW).
Tijdens de huttenbouwweek krijgen de deelnemende kinderen ’s ochtends en ’s middags
drinken en een koekje. Tijdens de BBQ krijgen de deelnemende kinderen een stukje vlees
gratis. De kinderen die deelnemen aan de huttenbouw kunnen de hele week, tijdens
openingstijden, verblijven en op donderdag overnachten op het huttenbouwveld, en
meedoen aan de activiteiten die georganiseerd worden
Er is gelegenheid voor de kinderen om iets te kopen in het winkeltje.
Vooraf opgeven kan t/m zaterdag 17 augustus 15:00, graag bij inlevering van het opgavebriefje ook gelijk betalen.
Locatie
De huttenbouw week zal plaatsvinden op het veld van Kremer aan de Achtervalge in
Leens
Check voor meer informatie en onze privacyverklaring de website: huttenbouwleens.nl of
onze facebookpagina. Vragen of onduidelijkheden? mail naar mail@huttenbouwleens.nl
Tot snel!
Zomerse groeten van het huttenbouwteam

Naam
Adres
Woonplaats
Leeftijd
Telefoonnummer vast
Telefoonnummer mobiel
Email
Naam Ouder
Als je broertje(s) of zusje(s) ook meedoen met de huttenbouw kunnen deze gegevens
hieronder ingevuld worden
Broertje/ Zusje
Naam (namen)
Leeftijd
Bijzonderheden

Totaal te betalen
Wij zijn op zoek naar ouders of vrijwilligers die graag een handje willen helpen, bijvoorbeeld
tijdens de verschillende tochten als begeleider of bij andere activiteiten. Mochten jouw
ouders hier zin in en tijd voor hebben, wil je ze dan vragen om een mailtje te sturen naar
mail@huttenbouwleens.nl met daarin de dagen en tijd dat ze eventueel beschikbaar zijn. Wij
zullen ze dan om hulp vragen wanneer we dat nodig hebben.
Door me op te geven voor de huttenbouwweek ga ik er mee akkoord dat er foto’s en video’s
van mij gemaakt worden en dat deze geplaatst (kunnen) worden op de website en facebook
van de huttenbouwweek of gebruikt (kunnen) worden voor andere uitingen van Stichting
Huttenbouw Leens. Meer informatie hierover kun je vinden in de privacyverklaring op
hutenbouwleens.nl/privacy
Handtekening ouder/ verzorger

