INSCHRIJVING GROEPSREIS
Liefste leden en ouders,
Ook dit jaar is het weer tijd voor een groepsreis. Deze SUPERLEUKE-daguitstap, met alle toffe KSAvriendjes wil je zeker niet missen! Dit jaar zal de groepsreis doorgaan op zaterdag 18 mei. We gaan
naar de Beekse Bergen. JORO1-JORO5 zal naar Speelland van de Beekse Bergen gaan. JORO 6, KNIM
en SJO gaan naar de Dierentuin van de Beekse Bergen. We gaan er een fantastische dag van maken!!!
We vertrekken die dag om 9.30u in de kuip van Minderhout. Rond 17u komen we weer aan na onze
leuke dag samen! Vergeet zeker geen lunchpakketje mee te nemen voor ‘s middags. Ook willen we
nog even duidelijk vermelden dat snoep niet is toegelaten op onze groepsreis én dat dure spullen
(horloges, gsm’s, fototoestellen…) best thuisblijven.
De groepsreis zal €22.50 kosten per persoon. Hierbij is de inkom in het park én het busvervoer
inbegrepen.
De inschrijvingen mag je binnenbrengen op één van onderstaande adressen. Gelieve deze binnen te
brengen VOOR 30 APRIL 2019! Wij vragen om het geld (€22.50) bij de inschrijving te steken, in een
gesloten enveloppe.
Zijn er nog vragen? Je mag ons altijd even bellen!
•
•

Jitske Dekkers: Minderhoutsestraat 98C, 2322 Minderhout (GSM: 0468185157)
Mette Zwart: Beemden 27B, 2322 Minderhout (GSM: 0468232103)

WAT? Groepsreis KSA Minderhout
WAAR? Beekse Bergen
WANNEER? Zaterdag 18 mei 2019
HOELAAT? 9.30u verzamelen in de kuip van Minderhout! Rond 17.00u komen we aan.
HOE? Met de bus.
HOEVEEL EURO? €22.50
WAAROM? Omdat het een superleuke, fantastische, geweldige, … dag zal worden!!!!!

INSCHRIJVINGSSTROOKJE:
KIND 1: Ik, …………………………………………….… (naam) ga graag mee op groepsreis. Ik zit in de
………………………… (leeftijdsgroep).
KIND 2: Ik, ………………………………………………. (naam) ga graag mee op groepsreis. Ik zit in de
………………………….. (leeftijdsgroep).
KIND 3: Ik, …………………………………………………(naam) ga graag mee op groepsreis. Ik zit in de
………………………….. (leeftijdsgroep).

Telefoonnummer ouder(s): …………………………………….

Handtekening ouder(s):

