Dagje uit met de bus naar Bezoekerscentrum Gooi en Vechtstreek
Heb je zin om met ons mee te gaan op woensdag 25 juli a.s.? Een dagje uit, lekker met de bus. Buiten
spelen, met de boswachter op pad, en een verrassing! Je mag samen met je mama/papa/verzorger
mee. Zij krijgen van ons 1 consumptie (koffie/thee) en jij drinken en iets lekkers. Wij zorgen ook voor
een lunchpakketje, dus je hoeft niets mee te nemen. En trek kleren aan die vies mogen worden, want
alles is buiten in de natuur, er is water, dus een handdoek is ook handig (geen zwemwater!) Er gaat
ook begeleiding met jullie (ouders/verzorgers en kinderen) mee. Het kost 1 euro per kind. Je kunt je
opgeven door het strookje in te vullen. Geef je snel op want vol is vol! Vanaf 25 juni tot 18 juli. kun je
je opgeven. Leeftijd tot 13 jaar! 1 ouder/verzorger moet met je mee.
Wanneer? Woensdag 25 juli verzamelen: 9.30/9.45 uur. Waar: De Drie Stromen (tegenover de Boni,
markt Reigersbos: 9.30 uur. Vertrek uiterlijk 10.00 uur, dus kom op tijd! Terugkomst Amsterdam
Zuidoost, De Drie Stromen, Reigersbos +/- 15.30 uur

Organisatie: Protestantse Gemeente Zuidoost (PGZO) samen met Lutherse Diaconie en
medewerking van Treasures. Voor meer info
Yvonne Smit opbouwwerker PGZO 06-82083936 (dinsdag of donderdag) of Bentja
(Treasures) Ook namens begeleiders/organisatie Petra, Marcel en Rita
Opgavestrook dagje uit woensdag 25 juli a.s. naar bezoekerscentrum Gooi en Vechtstreek
Naam ouder/verzorger/familie --------------------------------------------------------------------------------------------Naam kind(eren) en leeftijd--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Telefoon (06 bij voorkeur)---------------------------------------------------------------------------------------------------Ik ben zelf deze dag als ouder/verzorger verantwoordelijk voor mijn eigen kinderen. De organisatie is
niet aansprakelijk voor schade of verlies van persoonlijke zaken. Ook neem ik zelf mijn
ziektekostenpasje mee en zorg ik ervoor dat ik op tijd met mijn kinderen opstap op de bus en weer
op tijd klaar sta bij vertrek bus. Ik heb geen bezwaar dat er foto’s worden gemaakt voor
verantwoording sponsors/publicatie kerkbladen/gesloten facebookpagina’s kerken.
Ik betaal 1 euro per kind als bijdrage bij de aanmelding.
Datum

Handtekening ouder/verzorger, ook voor gegevens te mogen
gebruiken voor contact over dit uitje

Inleveren bij Rosemarije, Petra, Rita, Bentja, Elianne of Yvonne (PGZO)

