
UITNODIGING CLUBREIS		
Hoi allemaal, 

Op  zaterdag 3 oktober is het dan eindelijk zover, dan gaan 
we alsnog op clubreis!  

Waar gaan we naar toe? 
We gaan hetzelfde doen als wat we voor alle corona maatregelen ook hadden 
verzonnen, namelijk met een bus naar Bubbel Jungle in Leiderdorp. Daar gaan we 
lekker spelen en nog een andere activiteit doen! Benieuwd wat je daar allemaal 
kunt doen? Kijk maar eens op de site: https://www.bubbeljungle.nl/	

Hoe laat? 
Zorg dat je om 9.15 uur op het marktplein bij de pleinstraat bent. Dan kan de bus 
namelijk echt om 9.30 weg en kun je extra lang lekker spelen in Bubbel Jungle. Rond 
17.30 hopen we weer terug te zijn bij de pleinstraat. Als we weer op de terugweg zijn 
zullen we je ouders via Whatsapp informeren over de precieze aankomsttijd. 

Wat moet je meenemen?  
Zorg dat je kleren aan trekt waar je lekker mee door Bubbel Jungle kunt rennen, 
spelen en klimmen. Alle activiteiten zijn binnen, dus je hoeft geen hele warme 
kleding aan. Wij zorgen voor de lunch. Neem je zelf genoeg te drinken mee, want 
van spelen krijg je dorst! 

Wat kost het?	 
Voor deze dag vragen wij een eigen bijdrage van 10 euro. Dit mag je op de eerste 
clubavond aan de leiding van de club geven, in een envelop met je naam er op. 
Als je al betaald hebt, hoef je natuurlijk niet nog een keer te betalen. Als je niet meer 
weet of je al betaald hebt kun je dit altijd even navragen bij iemand van de leiding. 

Hoe kun je je opgeven? 
Als je mee wilt, stuur dan voor vrijdag 18 september een mailtje naar 
kidzrockontmoetingskerkbab@gmail.com of stuur een Whatsapp berichtje naar de 
leiding. Als we nog geen mobiel nummer van 1 van je ouders hebben, zou je die 
dan door kunnen geven, we kunnen hen dan bereiken in geval van nood en op de 
hoogte kunnen stellen als we weer op de terugweg zijn. Als je nog vragen hebt mag 
je natuurlijk ook altijd appen of mailen! 

We hopen dat jullie er net zo veel zin in hebben als wij! 

Groetjes, 

Bianca (0620838688) & Liesbeth, Mandy, Cederik & Nienke (0621339506) 
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