
 
 

 
 
Hallo jongens en meisjes, 

 
Sinds Maart is het moeilijk geweest om met z’n allen leuke activiteiten te 

ondernemen. Daarom zijn we blij om jullie op de valreep van dit seizoen toch 
nog te kunnen uitnodigen voor een laatste activiteit. Op zaterdag 27 Juni 

organiseren  wij voor alle leden van Judoclub Made die geboren zijn in 2008 t/m 
2014 een groots bosspektakel.  Uiteraard binnen de richtlijnen van het RIVM. 
 

De bosdag begint om 12.30 uur en duurt tot ongeveer 17.00 uur.  
Je komt met de fiets naar de dojo. Daar vertrekken we in kleine groepjes naar 

het bos. Natuurlijk fietst er ook begeleiding mee! Voor de kleintjes vinden wij het 
ook goed als ouders de kinderen zelf naar de verzamelplaats in het bos brengen, 
maar wij vinden het leuk als er zoveel mogelijk kinderen met de fiets meegaan 

zoals we altijd doen! 
In het bos beginnen we met een picknick en zullen we daarna allerlei leuke 

spelletjes doen. Na de spelletjes gaan we weer om 16:30 met de fiets naar huis. 
 
De kosten voor deze dag zijn € 1,50. 

Je hoeft zelf geen eten, drinken of snoep mee te brengen, daar zorgen wij voor. 
 

Omdat we de hele middag druk in het bos bezig zullen zijn, is het verstandig om 
oude, gemakkelijke kleren aan te trekken die tegen een stootje kunnen en 
aangepast zijn aan de weersomstandigheden. Mocht de bosdag niet doorgaan, 

dan zullen we iedereen van te voren opbellen. 
Zet daarom je telefoonnummer op het inschrijfbriefje. 

 
Voor het begeleiden van de fietsrit en het helpen bij de picknick kunnen we nog 

wel wat hulp gebruiken. Dus als je ouders het leuk vinden om mee te fietsen 
kunnen ze zich tegelijk met jou middels het onderstaande briefje opgeven.  
 

Groetjes, 
de activiteitencommissie van Judoclub Made 

 
 
 

Ja, ik wil graag meedoen aan de bosdag! 
Naam:     J/M 

Telefoon:  
Leeftijd: 
E-mailadres: 

Fietst mee j/n 
 

Ouder fietst mee j/n   Naam: 
 
Mail bovenstaande gegevens, vóór woensdag 17 juni naar 

activiteiten@judoclubmade.nl. Het inschrijfgeld mag je overmaken op  
rekening NL24RABO015.60.00.067 van Stg. Judo 

  

Bosdag 2020 
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