Dag iedereen!
We naderen de verschrikkelijkste maand van het jaar: september! Het einde van een zalige en zorgeloze
zomervakantie en het begin van een nieuw schooljaar. Uitslapen wordt ingeruild voor het alarm van de
vroege wekker, strips worden schoolboeken en een kleine klus van de ouders wordt moeilijk huiswerk van
de nieuwe leerkracht… Gelukkig is er voor jullie 1 groot lichtpuntje in deze helse maand:

DE STARTACTIVITEITEN VAN DJEMBA!

STAP 1: INSCHRIJVEN
Op onze website www.djemba.be zal vanaf 1 september 20u00 een link staan naar de inschrijvingspagina
waar je al jouw gegevens achterlaat.
Let hierbij op dat je het e-mailadres volledig juist ingeeft zodat jullie onze e-mails zeker ontvangen!
De bevestigingsmail zal binnen de 24uur naar het eerst ingegeven e-mailadres gestuurd worden.

STAP 2: BETALEN
Tijdens het werkjaar spelen de kindjes verplicht met een Djemba T-shirt.
Een pull of hemd wordt sterk aangeraden.
Inschrijvingsgeld: €25 (lidgeld, verzekering, drankje op elke activiteit)
T-shirt: €5
Pull of hemd: €30
Dit bedrag wordt overgeschreven op het rekeningnummer BE78 7370 2913 3486
met als mededeling “naam en voornaam kind + inschrijving”
! Wij aanvaarden géén contante betalingen meer.

STAP 3: STARTACTIVITEITEN
Op de startactiviteiten zal onze lijst met online inschrijvingen en betalingen liggen ter controle.
Op dat moment kan je ook de bestelde t-shirts, pulls of hemden passen en meenemen.
Nieuwe leden kunnen zonder probleem een eerste activiteit proberen en achteraf beslissen om zich in te schrijven.
Opgelet: dit jaar moeten de inschrijvingen ten laatste op 30 september worden afgerond. Latere inschrijvingen
kunnen we niet meer aanvaarden omwille van de overeenkomst met de verzekeringsmaatschappij.
We verwachten de small op zaterdag 12 september 2015 en de medium op zaterdag 19 september 2015
van 14u-17u in de Gavergans (einde van de Groenevelddreef, links van de camping).
! Opgelet: De small bestaat uit alle kindjes die in het schooljaar 2015-2016 in het 1e tot en met het 3e lj zitten.
De medium bestaat uit alle kindjes die in het schooljaar 2015-2016 in het 4e tot en met het 6e lj zitten.
De large verwachten we op vrijdag 11 september en de xlarge verwachten op vrijdag 18 september 2015
van 19u-22u in de Gavergans.

STAP 4: HET BEGIN VAN EEN NIEUW ZALIG JAAR MET DJEMBA!!
Na digitale inschrijving en betaling verwelkomen we jullie graag om een zalig jaar met ons tegemoet te gaan! 
Voor vragen mag je bellen naar Evita Coene (0495/289.060)
of een mailtje sturen naar hoofdleiding@djemba.be.

