INSCHRIJFFORMULIER BOUWDORP HEES 2017

Achternaam:
Straat + huisnr.:
Pc + woonplaats:
Basisschool:
Tel.nr:
Mobielnr:
E-mailadres:
Naam kind 1:

2e:

1e :
Geb.datum:

**

Naam kind 2:

Geb.datum:

**

Naam kind 3:

Geb.datum:

**

Wil Postbode /
Burgemeester worden*:
Bijzonderheden:

Kind 1: Ja/Nee

Kind 2: Ja/Nee

Mag het terrein
verlaten*
Mag het terrein
verlaten*
Mag het terrein
verlaten*

Ja/Nee
Ja/Nee
Ja/Nee

Kind 3 Ja/Nee

* Streep door wat niet van toepassing is (zie uitleg verderop)
** Kinderen van 4 en 5 jaar zijn welkom onder begeleiding van (hun eigen) ouder(s).
Ik heb er wel/geen bezwaar tegen dat mijn kind(eren) herkenbaar in beeld komt
bij het dagelijkse fotoverslag van het bouwdorp op de website
www.bouwdorphees.nl.
* Streep door wat niet van toepassing is

Gegevens Hulpouder
Voorwaarde voor inschrijving: MEE DOEN = MEE HELPEN
Wij vragen alle ouders actief mee te helpen tijdens het bouwdorp met als regel:
één dagdeel per kind met een maximum van twee dagdelen per gezin. Meer helpen mag altijd.
Eén dagdeel is één keuze bolletje.
Wij doen ons best om elke ouder op zijn voorkeursdagdeel in te delen; maar mocht een dagdeel
volgeboekt zijn, proberen wij in overleg met de ouder een ander dagdeel te kiezen.
Volgeboekte dagdelen worden op de website aangegeven
Kinderen van vier en vijf jaar moeten worden begeleid door
(hun eigen) ouder(s); deze ouders worden als hulpouder ingedeeld op het kleuterveld.
Naam ouder:
Telefoonnr:
E-mailadres:
EHBO-diploma

JA / NEE

Opbouwen:
O Graag kom ik vrijdag 18 augustus van 09.00-14.00 uur helpen met de opbouw van het
Bouwdorp. (o.a. pallets uitladen, hekwerken uitzetten, tent inrichten)

Bewaking:
Om het terrein te bewaken is er van vrijdagavond 18 augustus tot en met donderdagavond 24 augustus
bewaking nodig. Wij vragen steeds twee ouders of zij samen bereid zijn een deel in te vullen. Zou u hier onder
willen aangeven welk deel u zou kunnen en eventueel met wie; in overleg maken we dan een rooster.
O avond van 17:00-21:00
welke avond:
met wie:
O avond van 21:00-00:00
welke avond:
met wie:

Ondersteuning activiteiten:
O Graag kom ik dinsdag 22 augustus van 09.00-15.00 uur helpen met timmer-, bouw-, knutsel, keuken-, en sport activiteiten en alle andere hand en span diensten die nodig zijn.
O Graag kom ik donderdag 24 augustus van 09.00-15.00 uur helpen met timmer-, bouw-,
knutsel-, keuken-, en sport activiteiten en alle andere hand en span diensten die nodig zijn.
O Graag kom ik donderdag 24 augustus van 15.00-18.00 uur helpen met het slopen van de
hutten en de pallets in de DAR wagen gooien.
O Graag kom ik donderdag 24 augustus van 17.30-21.00 uur helpen met het schenken van koffie/thee
en het opruimen van het terrein na de afsluiting.
O Graag kom ik vrijdag 25 augustus van 09.00-13.00 uur helpen met het opruimen van het
terrein, de hekwerken opruimen en het veld ‘spijker-vrij’ maken.
Het volledige inschrijfformulier, voorzien van een handtekening van een ouder/verzorger en € 17,50 per
kind inleveren bij Oswald van den Aakster, Jekerstraat 4 of overmaken op rekening NL26 INGB0006933888
t.n.v. Dorpsbelang Hees onder vermelding van 'weekkaart en NAAM VAN KIND(EREN)'.
Dit kan tot uiterlijk zaterdag 1 juli 2017 . Onvolledige formulieren of formulieren zonder het inschrijfgeld
kunnen helaas niet in behandeling worden genomen.
Bij voorbaat dank voor uw aanmelding, zonder uw hulp kunnen wij het niet!

Met vriendelijke groet, Organisatie Bouwdorp Hees

Handtekening ouder/verzorger______________________________________________

Inschrijven, hoe kan mijn kind meedoen? :
-

-

-

Vul het inschrijfformulier in.
Op het formulier mogen alléén de namen van kinderen uit één gezin voorkomen.
Doe het volledig ingevulde formulier samen met 17,50 euro per kind in een envelop.
Controleer a.u.b. of het formulier volledig is ingevuld en voorzien is van een handtekening.
Adres en telefoonnummers zijn belangrijk om bij calamiteiten ouder of voogd te waarschuwen.
Onvolledig of verkeerd ingevulde formulieren kunnen niet in behandeling worden genomen.
Deponeer de envelop met het inschrijfformulier en inschrijfgeld in de brievenbus van Oswald van den
Aakster, Jekerstraat 4 te Nijmegen of maak het bedrag over op rekeningnummer: NL26 INGB0006933888
t.n.v. Dorpsbelang Hees onder vermelding van 'weekkaart en NAAM VAN KIND(EREN)' tussen 22 mei en 1
juli 2007.
Bij meer dan 200 inschrijvingen wordt er geloot.
ALLÉÉN UITGELOTE KINDEREN worden (uiterlijk maandag 10 juli) per telefoon of per e-mail geïnformeerd en
krijgen, vanzelfsprekend, het betaalde geld terug. Over de loting kan niet worden gecorrespondeerd.
Kinderen die wonen in de wijk Hees hebben voorrang op kinderen van buiten de wijk.
De deelnemerskaarten kunnen worden opgehaald op de feestelijke opening, zondag 20 augustus 2017, in
het Bouwdorp of op maandag 21 augustus vanaf 09:30 uur in de nabijheid van de poort van het Bouwdorp.

Als er zaken onduidelijk zijn of als u nog vragen heeft omtrent de inschrijving, dan kunt u contact opnemen via
het mailadres: info@bouwdorphees.nl
Hamer en beker
Ieder kind wordt gevraagd een eigen hamer én een eigen drinkbeker mee te nemen. Beide voorzien van de naam
van het kind.
Post
Het is natuurlijk ontzettend leuk om tijdens het bouwdorp post te ontvangen in je eigen hut.
Ouders/familie/vrienden die een kaart willen sturen naar kinderen kunnen een leuke kaart kopen in de grote
tent. De geschreven kaarten kunnen in de kaartenzak in de tent gelegd worden. De Postbode zorgt er dan
voor dat het bij de goede hut terechtkomt. Zorg er wel voor dat er een hutnummer op staat, anders kan de
Postbode de post niet bezorgen.
Weekkaart
Denk er goed aan om altijd je weekkaart bij je te hebben, alleen met weekkaart kun je meedoen met het
programma, krijg je pallets, spijkers en niet te vergeten: traktaties.
Burgemeester/Postbode
Een bouwdorp is een dorp op zich en heeft een aantal mensen nodig die het dorp in goede banen leiden.
Daarom zijn wij op zoek naar een bouwdorp Burgemeester en een Postbode. Burgemeester zijn is een
erefunctie. Iedere dag mag je helpen met het hijsen en strijken van de vlag. Daarnaast zijn er speciale
momenten waarop je iets moet zeggen of iets moet doen. De Postbode brengt dagelijks de post rond bij alle
hutten.
Op zondagmiddag bij de officiële opening zal uit alle deelnemers een Burgemeester en Postbode benoemd
worden. Kinderen kunnen op het inschrijfformulier aangeven of zij Burgemeester of Postbode willen worden.

