
INSCHRIJFFORMULIER 

KINDERVAKANTIEWEEK MIDDELRODE
  29 augustus t/m 1 september 2022
Voorinschrijving bij het BEUKPLEIN op: 
vrijdag 20 mei 2022 van 14.00 tot 15.30 uur.

Kosten bij voorinschrijving: € 20,00 voor 4 dagen. Pinnen is mogelijk!

Inschrijven kan ook per dag in de week zelf. U betaalt dan € 6,- per dag, per kind. 

Meer informatie, het reglement en ons privacy statement kunt u lezen op onze website: 

www.stichting-jam.nl.
 
Tijdens de Kindervakantieweek zijn wij genoodzaakt om bij onweer en aanhoudende regen de kinderen eerder te laten 
ophalen. Houd onze social media dan in de gaten! Het is raadzaam om bij kinderen van groep 1 t/m 3 met 1 ouder 
aanwezig te zijn tijdens het bouwen (op 1 dag of met enkele ouders per groepje). Geef dit aan op de achterzijde van 
dit formulier.

Achternaam kind(eren)

Adres

Telefoonnummer 

Mobiel nummer 
Vader:

Moeder:

E-mailadres

Naam kind Geboortedatum Leeftijd Huidige groep

Mijn kind komt op: Naam kind: Naam kind:  Naam kind:     
     

Naam kind:  

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag (middag)

Eventuele bijzonderheden zoals dieet, medicijnen, allergie etc.*

 
 Ook achterkant invullen!
* Bij bijzonderheden graag een van de bestuursleden aanspreken bij inschrijven!



AANMELDFORMULIER HULPOUDERS

JA, ik kan helpen tijdens de Kindervakantieweek!  
Alle hulp is welkom, SAMEN maken we er een fijne tijd van met onze kinderen!

We hebben hulpouders nodig voor:

    Vrijdagavond 26 augustus om ± 18:00 uur 
Sterke vaders/broers die kunnen helpen om een begin te maken met de hutjes en het opzetten  
van de tenten op het terrein.  
Naam: 

   Donderdagochtend 1 september om ± 7:00 uur 
Sterke vaders/broers die kunnen helpen om het terrein mee op te ruimen.  

Naam: 

   De EHBO-tent 
Ben jij in het bezit van een EHBO of BHV diploma? Wij maken graag gebruik van jouw kwaliteiten. 
Jij krijgt voor één dagdeel (of meerdere) een mooi plekje in onze EHBO-tent! 

Naam: 
 MA vm  DI vm  WO vm  
 MA nm  DI nm   WO nm  

   Op het veld 
Ben jij handig in huttenbouwen? Dan ben jij de aangewezen persoon voor op het veld! 

Naam: 
 MA vm  DI vm  WO vm  
 MA nm  DI nm   WO nm  

   Verschillende activiteiten (aankruisen wat van toepassing is, we proberen hier zoveel  
mogelijk rekening mee te houden): 

Naam: 
 MA vm  DI vm  WO vm   
  MA nm  DI nm   WO nm  
 
Ik zou graag willen helpen bij: (meerdere opties mogelijk) 
 Knutseltent   Verftent   Lunch   
 Schminken   Spelletjes  Geen voorkeur

    Spel & fun middag ONDERBOUW  
(do-middag) 
 Naam: 
 
Ik zou graag willen helpen bij: 
 Spel 
 EHBO 
 Geen voorkeur

     Spel & fun middag BOVENBOUW  
(do-middag) 
 Naam: 
 
Ik zou graag willen helpen bij: 
 Rijden heen/terug 


