Vastenactiecampagne 2022:
Inschrijfformulier Scholentour
Wilt u alle vragen zorgvuldig beantwoorden? Deze informatie is van belang voor het maken van
de planning welke u begin februari 2022 ontvangt. Het ingevulde formulier kunt u mailen naar
scholentour@vastenactie.nl. Inschrijven kan tot medio december 2021.

-

Download het formulier (Adobe Acrobat Reader is gratis te downloaden) en sla het op. Vul het formulier
vervolgens op uw beeldscherm in, sla het nogmaals op en mail dit naar scholentour@vastenactie.nl

-

Deelname aan de Scholentour is gratis. De Scholentour bestaat uit de voorstelling 'Een plek voor jou,
een plek voor mij', gebaseerd op de landelijke Vastenactiecampagne 'Je land is je leven'. De
tegenprestatie die wij van de scholen vragen is een fondsenwervende activiteit voor deze campagne
(zoals bijvoorbeeld een sponsorloop). Met uw inschrijving gaat uw school akkoord met de gevraagde
tegenprestatie. Ook dient de school de opbrengst hiervan door te geven via scholentour@vastenactie.nl.

-

In de planning proberen wij rekening te houden met uw voorkeuren. Daarom is het van belang het
inschrijfformulier zorgvuldig in te vullen en hierbij ook vrije dagen en vakanties te vermelden. De
definitieve planning ontvangt u begin februari. Eventuele wijzigingen kunnen tot medio januari worden
doorgegeven. Na deze datum is de planning definitief. De voorstellingen worden ingepland tussen 2
maart en 8 april. In overleg kan hiervan worden afgeweken.

Naam school:
School adres:
Postcode /plaats:		
Bezoekadres:
Postcode /plaats:
Aantal leerlingen school:
Naam contactpersoon*:
*Wij gaan ervan uit dat wij bij u als contactpersoon terecht kunnen met vragen en dat
u aanwezig bent tijdens ons bezoek. Indien u niet aanwezig bent, wilt u dan te
zijner tijd de naam en contactgegevens van de contactpersoon ter plaatse mailen aan
scholentour@vastenactie.nl? Bij voorbaat dank.

E-mailadres contactpersoon:
Telefoonnummer:
Contact met parochie?		

Ja

Nee

Contactpersoon parochie:
Fondsenwervende activiteit:

Let op: dit is een voorwaarde om mee te doen aan de Scholentour. Tips hiervoor vindt u op
www.vastenactie.nl/scholen

Heeft u een continurooster?
Wat zijn uw schooltijden?
Wat zijn de pauzetijden?
Kunnen de lestijden eventueel
aangepast worden aan het
Scholentour-programma?
(uiteraard in overleg)

Kindervoorstelling
1. Kruis aan wat van toepassing is
Uw school staat in regio noord
Uw school staat in regio midden
Uw school staat in regio zuid
2. Vul in
a)

Op deze weekdagen, tijden en/of data komt de voorstelling voor u niet uit (incl. voorjaarsvakantie):

Let op: op basis van deze informatie zullen wij een definitieve planning voor u maken.

b)

Ik wil de voorstelling laten zien aan de volgende groepen:
groepen:

aantal kinderen:

c)

In onze grote ruimte kunnen maximaal

d)

Is er een podium of vrije ruimte voor het optreden?
Ja

e)

kinderen

Nee

Is de locatie in de school of elders (b.v. gymzaal of kerk)? Indien het om een andere locatie
gaat, graag de adresgegevens hier noteren:

3. Heeft u nog vragen en/of opmerkingen?

