
INSCHRIJFFORMULIER NACHTJE SLAPEN  

VRIJDAG 29 JUNI 
 

Heb jij dat nou ook? Dat je nog verder wilt spelen als de speeltuin 

dichtgaat? Nu kan dat! Op 29 juni kun je blijven slapen in 

Vreugdeoord! Neem een (klein) tentje mee en slaap met je vriendjes 

of vriendinnetjes in de speeltuin. Het begint vrijdag om 16:30 met het 

opbouwen van de tentjes en op zaterdag 10:00 is het afgelopen.  
 

De regels 

● Je kunt alleen meedoen als je lid bent van Vreugdeoord 

● Het is voor kinderen van 6 t/m 12 jaar (groep 3 t/m 8) 

● Er blijven geen ouders slapen in de tentjes, maximaal 3 vriendjes of vriendinnetjes in dezelfde tent. 

● Er kunnen maximaal 40 kinderen meedoen. 

● Het kost € 8,- (voor avondeten, ontbijt en leuke activiteiten). 

● Door je in te schrijven voor het nachtje slapen ga je akkoord met het naleven van de speelregels van 

Vreugdeoord, zodat het voor iedereen leuk en gezellig blijft. Is er sprake wangedrag dan kan het zijn 

dat je kind niet meer deel mag nemen, dan bellen we je om hem/haar op te halen. 
 

Hoe doe je mee? 

Vul de strook onderaan dit formulier in. Stop dat samen met het inschrijfgeld in een envelop en doe dat in de 

brievenbus bij Wendy Bader: Conradstraat 25 of Esther Heemskerk: Zaalbergstraat 29 

Let op: inleveren uiterlijk vrijdag 22 juni en je doet pas mee als je betaald hebt! 
 

Belangrijk! 

Voor het  gehele programma hebben wij hulp nodig van ouders/broers/zussen/opa’s/oma’s.  

Zonder voldoende hulp kan het nachtje slapen niet doorgaan!? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ja, mijn (pleeg/ klein) kind wil graag blijven slapen in Vreugdeoord op 29 juni! 

Naam kind:                                          ____________________________________ 

Adres:                                                 ____________________________________ 

E-mail:                                                ____________________________________ 

Mobiele telefoon ouder/ verzorger:     ____________________________________ 

Leeftijd:                                               _____________________   Groep: ________                                  

Bijzonderheden (bijvoorbeeld een allergie of medicijnen): 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Omcirkel op welk tijdstip je kan helpen met het programma: 
 

 

 

Naam:      _______________________________________ 

Mobiel nummer:     _______________________________________ 

 

Hierbij verklaar ik dat ik dat ik de speelregels van Vreugdeoord (te vinden op de website) met mijn (pleeg/ 

klein) kind heb doorgenomen.  

Handtekening:  

19:00 - 21:00 21:00 - 23:00 2:15 - 4:30 7:00 – 9:00 


