Hallo allemaal,
Kinderdorp Opmeer bestaat dit jaar al 30 jaar! Als bestuur zijn wij ons bewust van de onzekere
tijd waarin Nederland zich nu bevindt. Echter, als gevolg van de noodzakelijke
voorbereidingstijd, is het besluit genomen toch de inschrijvingen te openen. Mochten de
ontwikkelingen omtrent het coronavirus ertoe leiden dat Kinderdorp Opmeer 2020 niet door kan gaan,
dan wordt uw geld vanzelfsprekend teruggestort. Voor meer informatie omtrent het Coronavirus en

bijbehorende annuleringsvoorwaarden verwijzen wij naar een aparte alinea onderaan deze brief.

Recreatieterrein de Weijver verandert van dinsdag 11 tot en met vrijdag 14 augustus in een
hardwerkend dorp. Tijdens ‘Kinderdorp Opmeer 30 jaar’ kun jij een prachtige hut bouwen om er
vervolgens in te slapen. Natuurlijk kun je ook genieten van allerlei andere sport- en
spelactiviteiten. Er is zelfs een talentenjacht!
Inschrijving
Alle kinderen van de groepen 3 t/m 8 van de basisschool en het speciaal onderwijs uit de
gemeente Opmeer kunnen meedoen met Kinderdorp Opmeer. Deelname kost €37,50 per kind
en de inschrijving is geopend tot en met vrijdag 15 mei. Schrijf je nu in via de website en betaal
direct via iDEAL. De registratie is pas definitief na betaling en na ontvangst van een
inschrijfbevestiging per e-mail.
Wij willen je erop wijzen dat het belangrijk is bijzonderheden in te vullen als dit nodig is,
bijvoorbeeld medicijngebruik, allergieën, snelle gedragsverandering, etc. Wanneer wij hiervan op
de hoogte zijn kunnen wij betere begeleiding bieden aan de groepen. Je wordt standaard
ingedeeld bij klasgenoten.
Omdat wij tijdens voorgaande jaren regelmatig te late aanmeldingen binnen kregen, zijn wij
genoodzaakt bij een inschrijving na 6 mei €5,- extra administratiekosten per gezin in rekening te
brengen.
Coronavirus
Momenteel houdt het coronavirus de wereld in zijn greep. Kinderdorp Opmeer volgt de
richtlijnen van het RIVM omtrent het coronavirus op de voet. Ondanks de onzekerheid is het
besluit genomen te starten met het organiseren van Kinderdorp Opmeer.
Meer informatie
Voordat ‘Kinderdorp 30 jaar’ van start gaat, ontvangen alle kinderen per mail informatie over de
aanvangstijd, de groepsindeling en andere belangrijke zaken. Mocht je nog vragen hebben, kijk
dan eens op de site of stuur een e-mail naar Inschrijvingen@kinderdorpopmeer.com
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van Stichting Kinderdorp Opmeer

www.kinderdorpopmeer.nl * Inschrijvingen@kinderdorpopmeer.com
Volg ons!

