Beste kinderen en ouders,
Het was weer even spannend, maar we hebben goed nieuws! Dit jaar komt er weer een
‘gewone’ huttenbouwweek in Leens!
Het thema van dit jaar is:

Kleurenfestijn
Jullie mogen weer aan de slag met hout en spijkers en we zien graag de mooiste hutten de
lucht in gaan!
De huttenbouwweek start op maandag 16 augustus, net als vorig jaar, met een
lawaaioptocht door het dorp. Op die manier kunnen we iedereen in Leens laten weten dat we
weer los gaan. Het huttenbouwteam heeft weer een leuk programma in elkaar gezet met een
aantal vertrouwde onderdelen zoals het waterspektakel, de spokentocht en de lichtjestocht.
De huttenbouw eindigt op vrijdag 20 augustus.
Opgeven en kosten
Dit doe je door dit briefje ingevuld in te leveren bij:
Bakkerij Peters, Valge 18 in Leens
of bij
Coen Smit, Lemkesland 57 in Leens,
of bij
Ellis Kosmeier, Nipperusstraat 8 in Ulrum.
Graag gepast betalen en aanleveren in een
afgesloten envelop!
De huttenbouwweek 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). Er mogen zes kinderen in een groepje. Mochten er nu kinderen zijn die
geen groepje hebben dan zullen we maandag, bij het inchecken, kijken bij welk groepje de
kinderen kunnen aansluiten.
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). Bij opgave op het veld ook alleen
gepast betalen.
Tijdens de huttenbouwweek krijgen de deelnemende kinderen ’s ochtends en ’s middags
drinken en wat lekkers. Daarnaast kunnen de kinderen die deelnemen meedoen aan alle
activiteiten die georganiseerd worden. Er is gelegenheid voor de ouders en kinderen om iets
te kopen in het winkeltje.
Vooraf opgeven kan tot en met zaterdag 14 augustus 16:00 uur bij Bakkerij Peters, Coen of
Ellis (zie bovenstaande adressen), graag bij inlevering van het opgave-briefje ook gelijk
betalen.
Locatie
De huttenbouw week zal plaatsvinden op het veld van Kremer aan de Achtervalge in
Leens
We hanteren de op dat moment geldende Covid-19 regels die worden geadviseerd door het
RIVM. Check voor meer informatie ten aanzien van de Covid-19 regels en onze
privacyverklaring de website: huttenbouwleens.nl. Vragen of onduidelijkheden? Mail naar
mail@huttenbouwleens.nl
Tot snel!
Vrolijke groeten van het Huttenbouwteam!
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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. Tevens ga ik akkoord met de regels die gehanteerd worden ten aanzien
van de Covid-19. Meer informatie hierover kun je vinden in de privacyverklaring op
huttenbouwleens.nl/privacy
Handtekening ouder/ verzorger

