Jeugd Activiteiten Zijtaart
Werkgroep van Evenementengroep Zijtaart

Contactadres:
Ceciliastraat 29
5465 RZ Zijtaart
Tel: 06-42250982

Hallo allemaal,
Dit jaar is alweer de 20ste editie van de JAZ dagen! We hopen ook komende editie er weer met zoveel
mogelijk kinderen leuke en gezellige dagen van te maken. Het thema van dit jaar………..

Zomercarnaval
Jeugdvakantiedagen 13 augustus t/m 15 augustus 2019

Wil jij deelnemen aan de JAZ dagen 2019, zorg dan dat je wordt aangemeld tijdens de
inschrijfochtend op woensdag 20 maart om 8.30u – 9.00u of de inschrijfmiddag op dinsdag 26
maart om 15.30u -16.00u in de kapel van Basisschool Edith Stein.
Voor maar € 12,- (per kind) kun jij er 3 dagen bij zijn! ( bij inschrijving graag gepast betalen)
Let op: uiterste inschrijfdatum is 07 april. Voor een goede organisatie van de JAZ dagen is het voor
ons van belang om tijdig te weten hoeveel kinderen er deelnemen, graag begrip hiervoor.

Kinderen die dit schooljaar in Zijtaart in groep 1 t/m 8 van de basisschool zitten en Zijtaartse
kinderen, in dezelfde leeftijdsgroep, die ergens anders naar school gaan, mogen meedoen. Op
dinsdag en woensdag begint het programma om 9.00 uur ’s morgens en is ’s middags om 15.30 uur
afgelopen. Op woensdagavond hebben we een extra activiteit voor groep 7 en 8. Op donderdag
beginnen we ook om 9.00 uur, maar dan worden de Jeugdvakantiedagen 2019 tussen 18.00 en 19.30
uur samen met de ouders en andere belangstellenden afgesloten. Alles vindt net als vorig jaar plaats
op en rond het ponyterrein “De Leinse Hoefslag.”
Heb je vragen bel dan naar Debby v/d Braak (375234) of mail naar jaz@zijtaart.nl.
Tot ziens bij de Jeugdvakantiedagen 2019 in Zijtaart!
Jeugd Activiteiten Zijtaart:

Linda Adriaans, Marieke van Asseldonk, Joop de Bekker, Amber van Boxmeer, Debby van de Braak, Sabine
Goossens, Tjerk Goossens, Heino v/d Linden, Kim Rijkers, Jolanda Schepers, Berrie van Sleuwen, Maaike
Swinkels, Jeffrey Verhoeven en Anouk Welte.

Inschrijfformulier

Jeugdvakantiedagen 13 augustus t/m 15 augustus 2019
Ja, ik wil deelnemen aan de JAZ dagen 2019
Naam:

Geboortedatum:

Adres:

Groep (basisschool):

E-mailadres:

Telefoon:

Ouders/verzorgers zijn tijdens JAZ-dagen te bereiken op telefoonnummer:

Huisarts:

Telefoon huisarts:

Tandarts:

Telefoon tandarts:

Wil graag in het groepje bij (we proberen je bij tenminste één voorkeurspersoon te plaatsen):
Eventuele opmerkingen (bijv. medicijngebruik, allergieën):
Handtekening ouder(s)/verzorger(s):

Betaald (€12,-):

(deze ruimte niet beschrijven)
Voor ongelukken, beschadigingen en diefstal of verlies van goederen kan Jeugd Activiteiten Zijtaart niet aansprakelijk worden gesteld.
Deelnemers, vrijwilligers en bezoekers zijn zich ervan bewust dat er tijdens de JAZ-dagen foto- en video-opnamen worden gemaakt en gaan
ermee akkoord dat deze openbaar worden gedeeld via internet.

Inleveren op de inschrijfochtend op woensdag 20 maart om 8.30u – 9.00u of de inschrijfmiddag op dinsdag 26
maart om 15.30u – 16.00u in de kapel van Basisschool Edith Stein. Ben je verhinderd op deze dagen,
neem dan telefonisch contact op met:
Debby v/d Braak (375234).
Suggesties en/of ideeën:

We zullen kijken wat we met jullie ideeën kunnen doen.

Dit graag inleveren én betalen op de inschrijfochtend van 20 maart of inschrijfmiddag van 26 maart.
Let op: uiterste inschrijfdatum 07 april, niemand wordt nagebeld.

