Doe mee met het
ste

huttenbouwfeest
op Ypenburg
bij BSO LEUK WINGS

op 14, 15 en 16 juli

samen zagen, timmeren
en bouwen

Voor kinderen van 6 t/m 12 jaar
Inschrijven en meer informatie:

www.leukypenburg.nl

Huttenbouwfeest
Kom jij ook deze zomervakantie hutten bouwen met je vrienden?
Op dinsdag 14, woensdag 15 en donderdag16 juli kun je lekker aan de slag met je vriendjes.
Samen bouw je van planken, pallets en ander materiaal een mooie hut in ons eigen
bouwdorp. Zo timmeren, zagen en bouwen jullie samen in drie dagen tijd een compleet
dorp van hutten bij BSO LEUK Wings. Dit dorp blijft staan tot in de laatste week van de
zomervakantie. Er wordt natuurlijk niet alleen gebouwd, er is ook tijd voor allerlei leuke
andere activiteiten.

Regels
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Leeftijd van 6 t/m 12 jaar
Kom op de fiets
Aanvang 9:30 uur
Het veld is afgesloten tussen 10:00 en 16:00, ook voor ouders, opa`s en oma`s!
Na 16:00 uur zijn je ouders, opa`s en oma`s van harte welkom om te komen kijken
Zelf voor hamer en spijkers zorgen (evt handzaag mag ook)
Geen glas/ koevoeten en gereedschap op accu`s meenemen (deze worden ingenomen)
Geen (teen) slippers op het veld!! Draag goede dichte schoenen
Tijdens het evenement is er E.H.B.O. aanwezig
De organisatie is in geen geval aansprakelijk voor ongevallen of schade dan wel verlies
en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer.

Kosten

Heeft uw kind een opvangontract voor deze dagen? Dan zijn er geen extra kosten voor uw
kind. Heeft uw kind een contract voor andere dagen? Ruilen van dagen is mogelijk op basis
van beschikbaarheid (vol=vol). Ook dan zijn er geen extra kosten voor uw kind. Wilt uw kind
deze dagen extra komen? Ook dat is mogelijk, kijk voor de actuele tarieven op onze website.
Een extra dag is mogelijk op basis van beschikbaarheid (vol=vol)

Opgeven

U kunt uw kind opgeven door een e-mail te sturen naar info@leukypenburg.nl
Vermeld in de e-mail de naam van uw kind, de leeftijd en op welke BSO uw kind zit.

Adres

BSO LEUK Wings, ILSY-plantsoen 9, Ypenburg (Den Haag)

voor de

ste buitenschoolse opvang op Ypenburg

