Lekker dagje uit met de ZVN
We willen graag met jou een dagje uit naar een pretpark. Je hebt namelijk zo goed je best
gedaan met het verkopen van de amaryllisbollen dat we met zijn allen een dagje weg willen.
Hoe meer zielen hoe meer vreugd! We willen daarom maar al te graag dat je ook met ons
mee komt.
We gaan 8 juli naar familiepark Drievliet in Den haag om dag uit te waaien in al hun
attracties. Met een beetje geluk wordt het lekker mooi weer en kunnen we de
wildwaterbaan in om lekker doorweekt te worden 😉 of de oksels te luchten in de
achtbanen. Het maakt eigenlijk niet eens uit wat voor dag het wordt, gezellig is het sowieso.
Vraag even aan je papa/mama of je mag en dan hoef je alleen nog maar het officiële
gedeelte af te maken. We vragen namelijk een bijdrage van €15,- voor deze dag. Voor dit
geld bieden wij je:
-

Een super dag!
Gezelligheid
Veel achtbanen, attracties en de wildwaterbaan
Ouders een vrije dag
Veel leuke verhalen om over na te praten
Een leuke gevulde funtalk in de nieuwsbrief achteraf 😊

Even wat praktische info voor de dag zelf:
We vertrekken op 8 juli om 10:00 vanaf de Schelft. Zorg dat je 10 minuten van tevoren
aanwezig bent!! Vervolgens willen we met auto’s naar Den haag rijden, hiervoor willen we
de ouders vragen of ze ons willen brengen/halen. Wij denken dat we om ongeveer 16:30
terug gaan rijden. Iedereen krijgt van ons een lunch in het park.
Vul het formulier hieronder voor 24 juni bij je trainer in. Zorg dat je het formulier + geld in
een afgesloten envelop op tijd inlevert want na de deadline worden de kaarten gelijk bestelt.

Naam: _____________________________________
Nummer ouders: _______________________________________
Eventueel nummer kind: _______________________________________
Mijn ouders willen graag helpen met:
We nemen contact met u op als we weten
hoeveel ouders we nodig hebben

O Brengen: ……. Kinderen
O Halen: .…… Kinderen
O Groepje begeleiden

Emailadres: _______________________________________

