
Beste jongens en meisjes, ouder(s) / verzorger(s),

Dit jaar heeft de Zevensprong het thema Zomercarnaval met de Zevensprong! De 36ste Zevensprong vindt plaats van
dinsdag 26 t/m vrijdag 29 juli en daar wil je natuurlijk bij zijn! De Zevensprong is bedoeld voor alle kinderen uit Sint-Oedenrode,
Boskant, Olland en Nijnsel uit groep 3 en 4 van het regulier en speciaal basisonderwijs. De Zevensprong is ook zeer geschikt voor
kinderen met een lichte beperking of kinderen voor wie vakantie niet zo vanzelfsprekend is.

Wat we allemaal precies gaan doen tijdens die week, houden we nog even geheim. Wanneer je je inschrijft, krijg je in juni een
programmaboekje waarin je het hele programma kunt vinden. Om je enthousiast te maken geven we je al wel een voorproefje
(programma is onder voorbehoud van wat er op dat moment mogelijk is):

• Dinsdag (26 juli) beginnen we met een feestelijke opening bij manege de Pijnhorst. Na de opening hebben we een
spectaculaire twaalfkamp bij de manege.

• Woensdag (27 juli) hebben we een actieve dag met een speurtocht en diverse sport- en spel activiteiten in en om de manege.

• Donderdag (28 juli) gaan we met de bus naar een geheime bestemming. Waar naartoe blijft natuurlijk nog een
verrassing. Het wordt wel heel erg leuk!

• Vrijdag (29 juli) starten we met een vossenjacht. Ben jij ook zo benieuwd waar ze allemaal zitten?
‘s Middags hebben we een spannend optreden en daarna natuurlijk de prijsuitreiking. Na een feestelijke afsluiting zit de
Zevensprong er weer op. Helaas!

De hele week breng je door met een groepje van ongeveer 11 kinderen. Je mag een paar van je beste vrienden opgeven om samen
in een groepje te komen, maar je gaat vooral ook veel nieuwe vrienden maken! Tijdens de week wordt je geholpen door twee of drie
vrijwilligers die de hele week met jullie groepje op pad gaan.

De Zevensprong houdt te allen tijde rekening met de op dat moment geldende corona-maatregelen.

We hopen dat jullie net zo uitkijken naar deze spetterende start van de vakantie als wij!



Informatie over het inschrijfformulier
Met het invullen en inleveren van dit inschrijfformulier schrijft u uw kind in voor de Zevensprong. Wij vragen u naar persoonlijke
en medische gegevens om de week zo fijn mogelijk te laten verlopen voor uw kind. Vult u het inschrijfformulier alstublieft met
zorg in.

Uw kind wordt ingedeeld in een groepje van ongeveer 11 kinderen, begeleid door twee of drie vrijwilligers. U kunt op dit
inschrijfformuliermaximaal twee namen opgeven bij wie uw kind graag in het groepje wil.

Informatie over inschrijfgeld
Het inschrijfgeld bedraagt €16,00 (graag gepast betalen).

Mochten de kosten voor deelname een probleem zijn, dan willen wij u graag wijzen op de mogelijkheid van Kiwanis Rooi onder
het initiatief “Kinderhand” een vergoeding voor het inschrijfgeld te krijgen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website
van Kiwanis: www.kiwanisrooi.nl

Informatie over inschrijven
Dit jaar kunt u uw kind opgeven op:

Donderdag 14 april van 19:30 tot 20:00 uur.
De inschrijving vindt plaats in Mariendael. Om de inschrijving zo eerlijk mogelijk te laten verlopen, kunt umaximaal 3
inschrijfformulieren per persoon inleveren. Als u een kwartier voor aanvang inschrijving aanwezig bent, is dat ruim op tijd.

Informatieavond
Op donderdag 7 april om 20.00 uur organiseren wij een informatieavond voor ouders. Tijdens deze avond, die plaats vindt in
Mariendael, willen wij ouders informeren over de dagelijkse gang van zaken, het programma gedurende de week, informatie
geven over de groepsindeling en vrijwilligers. Daarnaast wordt er verteld hoe er wordt omgegaan met bijzonderheden en de
gedragsregels gedurende de week. Alle ouders van eventuele deelnemende kinderen zijn welkom. Vooraf aanmelden voor de
informatieavond is niet nodig.

Eigen risico
Deelname aan de Zevensprong is geheel op eigen risico.

Contact
Voor meer informatie kunt u na 18:00 uur bellen met Hilde van den Enden, 06-83490306. Of neem een kijkje op
www.zeven-sprong.nl (hier kunt u tevens een digitale versie van dit inschrijfformulier downloaden) of u kunt mailen
naar info@zeven-sprong.nl

Flessenactie
Tijdens de Zevensprong is er een mogelijkheid om lege flessen bij ons in te leveren. Deze lege flessen leveren wij aan het eind
van de week in bij Jumbo Sint-Oedenrode en is sponsorgeld voor onze stichting. We hopen dat jullie veel lege flessen voor ons
verzamelen zodat we een leuk bedrag binnen kunnen halen. Alvast bedankt!

INFORMATIE VOOR OUDERS



DUIDELIJK INVULLEN DOOR OUDERS / VERZORGERS

Voornaam:..................................................................................................................... Jongen / Meisje (doorhalen wat NIET van toepassing is)

Achternaam:................................................................................................................. Basisschool:.......................................................................................................

Adres:............................................................................................................................... Groep:...................................................................................................................

Woonplaats:.................................................................................................................. Bij meester / juffrouw:..................................................................................

Geboortedatum:......................................................................................................... Ik wil graag in het groepje bij:
(MAXIMAAL 2 NAMEN INVULLEN!!!)

Mobiel nummer (op dit nummer dient iemand tijdens de gehele
week bereikbaar te zijn): 1:..............................................................................................................................

1:......................................................................................................................................... Van basisschool:..............................................................................................

2:......................................................................................................................................... 2:..............................................................................................................................

Huisarts:.......................................................................................................................... Van basisschool:..............................................................................................

Dit volledig ingevulde formulier samen met het geld (€16,00 gepast) inleveren. Het inleveren van
inschrijfformulieren is mogelijk op donderdag 14 april 2022.

TOESTEMMINGSFORMULIER:

Voor de organisatie van de Zevensprong vragen wij uw toestemming voor de volgende zaken;

- De verwerking van de persoonsgegevens van uw kind(eren).
Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van uw kind en worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld.

- Tijdens de Zevensprong zullen er foto’s en video-opnamens worden gemaakt van diverse activiteiten. Deze media kunnen
worden gebruikt in diverse weekbladen, op onze internetsite en social media of voor andere promotiedoeleinden betreffende de
Zevensprong.

- In noodgevallen vragen wij uw toestemming om uw kind te laten onderzoeken en behandelen door een arts (in een ziekenhuis).

Akkoordverklaring (geldig in de week van de Zevensprong)
Wij, de ouder(s) / verzorger(s) van bovengenoemde deelne(e)m(st)er, geven toestemming voor de verwerking van
persoonsgegevens, gebruik van media en om ons kind te laten behandelen door een arts of in een ziekenhuis in geval van nood,
dit ter beoordeling van een deskundige.

U verklaart door ondertekening dat u akkoord bent met bovengenoemde.

Naam ouder / verzorger:.....................................................................................................................................................................................................................................

Datum ondertekening:.........................................................................................................................................................................................................................................

Handtekening:..........................................................................................................................................................................................................................................................

Mocht u vragen of bezwaar hebben tegen één van bovenstaande, maar wil uw kind graag deel laten nemen dan verzoeken wij u
contact met ons op te nemen.

Mocht de Zevensprong onverhoopt toch niet door kunnen gaan dan krijgt u het inschrijfgeld teruggestort op uw rekening.
Vul hiervoor de onderstaande gegevens in:

Rekeningnummer (IBAN):................................................................................................................................................................................................................................

Op naam van:...........................................................................................................................................................................................................................................................

INSCHRIJFFORMULIER ZEVENSPRONG 2022



MEDISCHE- / OMGANGSGEGEVENS DEELNEMER

We willen u met klem vragen bijzonderheden (allergieen, ziektes, stoornissen, beperkingen, e.d.) van uw kind aan ons door te
geven. We gebruiken deze informatie natuurlijk alleen om er voor uw kind een fijne week van te maken. Wij kunnen alleen met
de juiste gegevens over uw kind(eren) onszelf en de vrijwilligers goed voorbereiden. Wij willen u er op wijzen dat alle gegevens
met de grootste zorgvuldigheid worden behandeld. We gebruiken deze alleen ter ondersteuning van de EHBO en voor uw kind
in situaties waarin dat nodig is. Deze gegevens worden na afloop van de Zevensprong vernietigd.

• Hij / Zij lijdt aan
0 Astma / Bronchitis 0 Hooikoorts 0 Epilepsie 0 Wagenziekte 0 Allergieen

Zo ja, welke en en welke mate:....................................................................................................................................................................................................

0 iets anders, namelijk:.....................................................................................................................................................................................................................

• Gebruikt hij / zij medicijnen? JA / NEE

Zo ja, welke en wanneer?...............................................................................................................................................................................................................

• Moet hij / zij deze medicijnen innemen tijdens de Zevensprong? JA / NEE

Zo ja, kan hij / zij dat zelfstandig? JA / NEE

• Overige speciale zorg (bijvoorbeeld een dieet, autisme, ADHD?) JA / NEE

Zo ja, wat dan?......................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................

Algemene opmerkingen / bijzonderheden:.............................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

• Hij / Zij heeft moeite met winnen / verliezen JA / NEE
• Hij / Zij is gevoelig voor prikkels JA / NEE
• Hij / Zij heeft vaak wat meer uitleg nodig JA / NEE
• Hij / Zij heeft moeite met alleen of juist samen spelen JA / NEE
• Hij / Zij heeft soms even tijd voor zichzelf nodig JA / NEE
• Wij willen vooraf even (telefonisch) contact omtrent de invulling van de week / omgang met ons kind JA / NEE

GEZOCHT: ENTHOUSIASTE OUDERS

Wij zijn op zoek naar ouders die mee willen helpen tijdens de spelletjes, twaalfkamp en/of de vossenjacht. We willen u vriendelijk
vragen om GEEN andere kinderen mee te nemen (dit werkt vaak verstorend). Behalve op vrijdagochtend bij de vossenjacht,
daarbij zijn uw andere kinderen van harte welkom.

Naam:............................................................................................................................................................................................................................................................................

E-mailadres:..............................................................................................................................................................................................................................................................

Mobiel nummer:......................................................................................................................................................................................................................................................

Graag aankruisen wanneer u wilt helpen. Onze voorkeur gaat uit naar hulpouders die de gehele dag kunnen helpen.

• Dinsdag (twaalfkamp) Ochtend [ ] Middag [ ] Gehele dag [ ]

• Woensdag (spelletjes / knutselen / speurtocht) Ochtend [ ] Middag [ ] Gehele dag [ ]

• Vrijdagochtend (vossenjacht) Ochtend [ ]

Als we gebruik willen maken van uw hulp, nemen we voor 12 juli contact met u op.

Wilt u op de hoogte blijven van onze activiteiten voor, tijdens en na de Zevensprong, vul hieronder dan uw email-adres in.
Er worden 3 à 4 nieuwsbrieven per jaar verzonden.

E-mail adres:.............................................................................................................................................................................................................................................................

..

..


