Aan alle ouders en vrijwilligers van vorig jaar.

Dieren, 25 juni 2019

Inschrijving Madierodam huttenbouwfestijn 2019
Ook dit jaar is er weer een aflevering van Madierodam, het huttenbouwfestijn voor kinderen van
basisscholen in Dieren en directe omgeving. Het festijn vindt plaats in de laatste week van de
schoolvakantie, van maandag 12 t/m vrijdag 16 augustus 2019. De activiteit zal dit jaar plaatsvinden
op ons nieuwe terrein op een voormalig voetbalveld bij de Dierensche Boys. Dit is aan het einde van
de Admiraal Helfrichlaan te Dieren.
Het thema van dit jaar zal zijn:
“Madierodam naar de maan”
Alles zal dit jaar in het teken staan van astronauten, planeten en raketten.
Er is weer een afwisselend programma samengesteld met een afsluitend feest op vrijdagavond.
Details over het programma vindt u op onze website.
Inschrijven van deelnemers:
De eerste inschrijf dag in de Oase heeft inmiddels plaatsgevonden.
Op zaterdag 29 juni staan wij de hele dag met een kraam op de Gelders Jaarmarkt. Hier is
gelegenheid tot inschrijven. De jaarmarkt start om 9:00 uur.
Voorafgaand aan de inschrijving dient u voor ieder kind of vrijwilliger het inschrijfformulier online in
te vullen en een afdruk mee te nemen naar de inschrijving.
Een link naar dit formulier staat op de website, Facebook en hieronder in deze brief.
Inschrijving als vrijwilliger:
Er is nog altijd veel behoefte aan begeleiders van de groepjes kinderen. Ook bij de verschillende
sportieve en creatieve activiteiten gedurende de week is veel hulp nodig. Sommige vrijwilligers doen
een halve dag mee, anderen gedurende meerdere dagen. Voor allen die wel wat voelen voor een rol
als vrijwilliger.
Als u zich als vrijwilliger in wilt schrijven zonder dat u een kind aanmeldt kunt u ook het
inschrijfformulier online invullen.
Klik hier voor het inschrijfformulier
We zien u graag bij de inschrijving van uw kind of als vrijwilliger.
Voor nadere informatie:
Uw vragen kunt u mailen naar:
Kijk ook eens op Facebook:

www.madierodam.net.
madierodam@gmail.com.
Madierodam op Facebook
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