
Beste leden van 4 tot en met 12 jaar,

Zoals jullie vast wel gemerkt hebben zijn we met Mobilee in een lustrumjaar beland. Mobilee bestaat dit jaar 
20 jaar. Reden voor feest! Jullie hebben een mooie bidon gekregen met een kaartje eraan waar het hele 
feestprogramma op staat. Er zijn 4 grote activiteiten gepland en we starten met deze activiteit voor jullie. Het 
Mobilee 20 Outdoor event. Voor deze speciale gelegenheid is Mobifun weer bij elkaar gekomen om voor jullie 
een leuke dag te organiseren.

We gaan 9 mei 2020 met jullie naar LINNAEUSHOF in Heemstede! Een dagje uit naar een leuk pretpark met 
een leuke feestelijke verrassing in het kader van 20 jaar Mobilee. Er is een buiten- en een binnenspeeltuin. En 
bij mooi weer kan er ook gespeeld worden in een waterspeeltuin. Duimen voor het zonnetje! 

We gaan voor de gezelligheid met zijn allen met de bus en verzamelen om 9:15 uur op de parkeerplaats bij de 
Maranathakerk (Molenvlietbaan 10). De entree van het park en de lunch verzorgen wij, voor de bus vragen 
we een bijdrage van €10 per persoon. De lunch zal bestaan uit een bakje friet (zonder saus), een pakje Sisi No 
Bubbles en een waterijsje. We zijn ongeveer 16:30 uur weer terug bij de Maranathakerk. Er zijn een heleboel, 
voor jullie bekende, gymjuffi es die ook met ons meegaan!

Zin in het Mobilee 20 Outdoor event?, geef je dan snel op door het strookje en het inschrijfgeld bij één van 
de onderstaande adressen in te leveren. Let op!! We hebben een fl ink aantal plekken in de bus, maar vol = vol. 
Lever daarom je strookje zo snel mogelijk in. De uiterste inschrijfdatum voor deze leuke dag is 1 maart 2020.

Groetjes en hopelijk zien we je op 9 mei voor een gezellige en feestelijke dag!

Mobifun
Anja Boot  Stuurboordlaan 5  414438
Daniëlle Gerritsen  Jan Steenstraat 79-A9  0622 223 631
Patrice Verkleij 3e Honthorststraat 9 416410 
Sabrine Zewald  Johan de Wittlaan 10E 0643 566 233  
Emke Geurtsen, Joyce van der Griend & Madelein de Jong

Mochten er medicijnen genomen moeten worden of als er allergieën zijn, neem dan even contact op met 
ons op het nummer: 0622 223 631. Dit is ook het telefoonnnumer waarop we tijdens het uitje bereikbaar zijn. 
(De kinderen krijgen een armbandje met het Mobilee logo en dit telefoonnummer erop om in het park)  
Lever het strookje en het geld alleen in bij de adressen genoemd in deze brief! (niet op de lessen)

Gezellig, Ik ga mee met Mobifun naar Linnaeushof!

Naam:  --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Leeftijd:  --------------------------------------------------------------------------------------------

--- Tel.nr :  ------------------------------------------------- (waarop u bereikbaar bent op 9 mei)

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

---


