BOERDERIJ-dagen Paasvakantie 2019
een boerderijdag organiseren.
2018 was zoo tof dat we ook dit jaar heel wat boerderijdagen organiseren!
een opvangdag voor uw kind , waarbij de kids zich volledig kunnen uitleven en spelenderwijs het
boerderijleven ontdekken.
Van 8.30 tot 16.30 zijn kinderen van 4 tot 10 jaar welkom. wegens organisatorische redenen zijn de
plaatsen beperkt en inschrijven verplicht. gelieve pas te betalen na bevestiging van de inschrijving!

Op de boerderij zijn er dagelijks een aantal taken waarbij geholpen mag worden, zoals voederen,
hokjes schoonmaken, dieren verzorgen en knuffelen, maar ook oogsten en plukken.
We voorzien ook die dag een workshop/thema waar kids spelenderwijs wat kunnen leren.
Het is mogelijk om je (b)engeltje in te schrijven voor één of meerdere boerderijdagen. de
deelnameprijs bedraagt €20/dag
Wij zorgen voor lekker verwarmende of frisse drankjes en gepaste tussendoortjes. brengen jullie zelf
je boterhammetjes mee met wat je 't liefst lust?
Bijkomende vragen/opmerkingen, neem gerust contact met ons op via mail
(hoevetalkeveld@telenet.be of telefoon (0494 13 11 55).
Wij kijken er al naar uit!

Groetjes en graag tot binnenkort!
datum

thema/workshop

12 april grote boerderij opfleuractie
19 april Eitjes, eitjes, eitjes

wat doen we dan?
Vogelhuisjes hangen, bloemen planten, boerderij
versieren voor een nieuw seizoen
Rapen, Knutselen en klaarmaken van allerlei eitjes

Boerderijdagen: inschrijvingsfiche
naam en
voornaam:
geboortedatum:
we kunnen je mama of papa bereiken op volgend gsmnummer:
opmerkingen (allergieën,….)
Hierbij schrijf ik men kind in voor ……………dagen x 20 euro/dag = €…………….
overschrijven op rekeningnummer: BE58 1030 2642 3979 (vermeld aub de naam van het kind)
OPELET! Pas betalen na bevestiging van inschrijving
ik kom
op

datum

thema/workshop

12 april grote boerderij opfleuractie
19 april Eitjes, eitjes, eitjes
zet een x bij de dag dat je wil komen

wat doen we dan?
Vogelhuisjes hangen, bloemen planten, boerderij versieren voor
een nieuw seizoen
Rapen, Knutselen en klaarmaken van allerlei eitjes

