Stichting Kinderdorp Stede Broec
p.a. Kloosterpoort 76
1613 ET Grootebroek
[e] info@httndrp.nl
[w] www.httndrp.nl
[f] facebook.com/StichtingHttndrpStedeBroec

Aan alle kinderen in Stede Broec
(Die minimaal 6 jaar zijn en maximaal in groep 8 zitten)
Mogen we jullie speciale aandacht voor dit formulier. Het is namelijk een aanbieding die je maar één keer per
jaar krijgt. Stichting Kinderdorp Stede Broec organiseert ook dit jaar weer:

HUTTENDORP
Deze vakantieweek is van maandag 27 augustus t/m vrijdag 31 augustus 2018
Wat gaan jullie allemaal doen?
De vaste onderdelen zijn natuurlijk aanwezig. Jullie gaan enorme hutten bouwen, pannenkoeken eten,
huttensoep maken en ook dit jaar gaan we uiteraard nog veel meer doen dan dat!
Wat moet je allemaal meenemen? En wat moet je vooral thuis laten? Hoe laat begint Huttendorp en hoe laat
eindigt het? Het staat allemaal op httndrp.nl! Ben je ingeloot dan krijg je per post bericht en via het opgegeven
emailadres. In beide berichten zal de wijk indeling staan.
Net als voorgaande jaren zal er voor de kinderen van schoolgroep 6 en hoger (wijk 5, 6, 7) op donderdag de
overnachting plaats vinden. Hiervoor zullen we wederom een spannend programma opzetten. Vrijdag wordt de
voldane week afgesloten met de Huttendorp got talent show. Na dit spektakel zal Huttendorp met een lekker
warm vuurtje eindigen en zal de brandweer voor de nodige afkoeling zorgen. Hier mag echt iedereen bij
aanwezig zijn!
Mochten je ouders/verzorgers willen helpen op de vrijdag met het opruimen van de hutten zijn ze zeer van
harte welkom op vrijdag vanaf 07.00 uur.
Hebben jij of je ouders/verzorgers hout/materialen, pennen, stiften, knutselpapier hebben welke bij Huttendorp
gebruikt zouden kunnen worden laat ze contact nemen met de organisatie via info@httndrp.nl.
Laat deze brief aan je ouders/verzorgers lezen, want op de achterkant van deze brief kunnen ze lezen hoe ze
je kunnen inschrijven!
Wij kijken er al naar uit, tot ziens op Huttendorp en
like onze pagina op facebook! -> https://facebook.com/StichtingHttndrpStedeBroec
Stichting Kinderdorp Stede Broec

Hoe kunt u uw kind(eren) opgeven en wat zijn de kosten?
Opgave is mogelijk door onderstaande deelnemersstrook* volledig ingevuld op te sturen naar/in de brievenbus
te doen bij onderstaand adres. Het is belangrijk dat alle opgaven uit hetzelfde gezin in één envelop gestopt
worden om te voorkomen dat het ene kind is ingeloot en de ander
niet.
inleveren bij:
Het formulier dient uiterlijk de week van 21 mei 2018
binnen te zijn bij ons. Lever het zo snel mogelijk in, zodat het niet
vergeten wordt.
Na de loting ontvangt u in de week van 25 juni van Huttendorp
bericht via email en een postkaart als uw kind(eren) is/zijn ingeloot.
In beide berichten zal aangegeven worden in welke wijk uw kind is
ingedeeld. Wanneer uw kind is uitgeloot krijgt u hiervan géén bericht.
Wilt u zelf de gegevens duidelijk geschreven en zo compleet mogelijk invullen.
Lees het nog even na nadat u het ingevuld heeft.
Mocht uw kind niet mee willen/kunnen doen na inschrijving wilt u dat dan op tijd doorgeven?
De kosten bedragen €20,00 per kind. Betaling dient plaats te vinden na bericht dat uw kind(eren) ingeloot
is/zijn, en vind via overschrijving plaats.
Op de deelnemersstrook staat ook “eventuele bijzonderheden”. Dit is voor medicijngebruik, allergieën of
mogelijke beperkingen. Verhuizen van wijk kan hier niet gemeld worden. Dat kan op huttendorp-maandag.
Alleen kinderen wonende/schoolgaand in Stede Broec mogen deelnemen aan Huttendorp.
Meer informatie over en met betrekking tot Huttendorp Stede Broec is te vinden op het web via
www.httndrp.nl en facebook.com/StichtingHttndrpStedeBroec. Informatie op de site is leidend.
Er worden film/video opnamen gemaakt voor op httndrp.nl en facebook. Door deel te nemen gaat u akkoord
met het feit dat uw kind(eren) er op zouden kunnen staan.
Door dit formulier te ondertekenen gaat u akkoord met onze privacyvoorwaarden, welke te vinden zijn op
www.httndrp.nl/privacypolicy. Zonder handtekening is er geen deelname mogelijk!
- - - - - - - - - knip hier af - - - - - - knip hier af - - - - - - knip hier af- - - - - - knip hier af- - - - - - knip hier af - - - - - - -

Huttendorp
p.a. Kloosterpoort 76
1613ET Grootebroek

DEELNEMERSSTROOK Huttendorp 2018
# Voornaam en achternaam
1
2
3
4
Adres
Postcode/Woonplaats
Telefoonnummer/bgg
Emailadres**
Huisarts
Baskuul
School
(bij verschillende
Palet Grootebroek
scholen plaats nummer
Vierspan Wendel
kind bij de school)
Kind 1:
Schoolgroep in
schooljaar 2017/2018

m/j

Geboortedatum

Zwemdiploma ja/nee

Gideon

Hussel

Klim Op

Molenwiek

Palet Bovenkarspel

Uilenburcht

Vierspan Woud

Willibrordus

Kind 2:

Kind 3:

Kind 4:

(2,3,4,5,6,7,8)

Eventuele
bijzonderheden
* Via http://www.httndrp.nl is het formulier ook te downloaden.
** Het email adres wordt enkel deze editie van Huttendorp gebruikt voor nieuws
en deelname-informatie.

Handtekening ouders/verzorgers:

