Alle

deelnemers van de STAK-activiteiten en broertjes en zusjes.

Sinterklaasfeest 2018
Op zaterdagmiddag 1 december a.s. van 14.00 uur – 16.00 uur viert de STAK met haar
deelnemers het Sinterklaasfeest. Ook dit jaar zal de werkgroep Feesten er weer alles aan doen
om het voor iedereen een gezellige middag te maken! We gaan dit feest houden in het
STAK gebouw
Kerkenbos 28 2716 PH Zoetermeer
Inschrijfformulier:
Op bijgevoegd formulier kun je aangeven of je aanwezig zal zijn op 1 december 2018 en welke
cadeauwensen je hebt.
Let op: er wordt een eigen bijdrage van € 7,50 gevraagd!
Dit is inclusief cadeau én een consumptie.
Dit bedrag dient samen met het ingevulde formulier vóór 15 november a.s. ingeleverd te worden.
De retourenvelop met eigen bijdrage van € 7,50 kan op 2 manieren ingeleverd worden:
1. Geef de envelop op een activiteitenavond waaraan je deelneemt af aan de leiding.
(sport, muziek of aerobic; voor leden van de Speel-o-theek: op de Speel-o-theek)
2. Breng het op vrijdagavond op de Kerkenbos 28 tussen 19.00 uur en 21.00 uur en geef het daar
af aan de leiding.
NB: broertjes en/of zusjes zijn natuurlijk eveneens welkom. Als er voor hen ook een cadeautje
gekocht moet worden dan geldt eenzelfde eigen bijdrage van € 7,50 (inclusief 1 consumptie).

Vervoer
Er kan voor vervoer gezorgd worden. Dat moet zelf aangevraagd worden en kan uitsluitend door
een mail te sturen naar: aanvraagvervoer@stak.nl
Vervoer aanvragen kan tot uiterlijk 1 november a.s.

Tot ziens op het Sinterklaasfeest!
Met vriendelijke groet,
Commissie Ontspanning STAK
Koos Le Large
(bij vragen kunt u bellen naar 079-3211775)
e-mailadres: sint@stak.nl

INSCHRIJFFORMULIER SINTERKLAASFEEST 2018

JA………Ik kom 1 december 2018 op het Sinterklaasfeest!!
Sluit in de enveloppe een eigen - bijdrage van € 7,50 (p.p.) in

Mijn gegevens zijn:
Roepnaam

: ……………………………… Achternaam: …………………………………

*Roepnaam zusje of broertje ……………………………
Straatnaam

: ………………………………………………………

Postcode

: ………………………

Telefoonnr.

: ………………………

e.mailadres

:

Leeftijd ……/… … jaar

(en/of broertjes en zusjes)

Ik kom totaal met ………… personen.

Mijn cadeauwensen zijn:
(Kruis aan wat je graag zou willen hebben)
Speelgoed
( ) legpuzzel, aantal stukjes ……
( ) knuffel
( ) autootje
Verzorgingsspullen
( ) bad-/douchespullen
( ) make-up
( ) aftershave
Boeken
( ) boekenbon
Muziek
( ) cd-bon
Hobbymaterialen
( ) knutselboek (plakken, knippen, vouwen)
( ) kleurpotloden/viltstiften
( ) verfmaterialen

Woonplaats: ……………………….

