Inschrijfformulier Olmenhorst kinderappelpluk 2020
Algemene informatie:
• De rondleidingen van schoolklassen zijn van 2 september t/m 25 oktober 2020
• Aantal kinderen: circa 25 per groep.
• Kom je met een speciale groep? Overleg vooraf even.
• De rondleiding, inclusief het plukken van appels, duurt 1 uur en 15 minuten.
• De plukbegeleiding duurt 45 minuten
• De Biologische appels worden apart gewogen en afgerekend.
Kosten:
• Rondleiding: € 39,50 per groep - De prijs van de appels is voor de kinderen per kilo € 1,50.
• Plukbegeleiding € 22,50 per groep – De prijs van de appels is per kilo € 2,25 ( gangbaar pluktarief)
• Graag tassen zelf meenemen ivm milieu. Anders vergoeding van € 0,10
• Voor het appelsap (naar keuze) hanteren wij een aangepast tarief: € 0,50 per bekertje.
• Lunch is op aanvraag mogelijk
• Overige consumpties zijn te verkrijgen in De Fruitloods.
• Alles wordt contant of met PIN afgerekend.
Rondleidingstijden: maandag t/m vrijdag ( minimaal 5 minuten voor aanvang aanwezig )
09.00 uur
3 groepen
12.30 uur
3 groepen
09.45 uur
3 groepen
13.00 uur
3 groepen
10.30 uur
3 groepen
13.30 uur
3 groepen
11.15 uur
3 groepen
• BSO, speciale groepen zijn buiten deze tijden in overleg van harte welkom.
• Ook tijdens de herfstvakantie kun je met de groepen inschrijven.
In te vullen:
Schoolnaam: …………………………………………………
School e-mail adres: ………………………………………….
Telefoonnummer: ……………………………………………
Straat: ………………………………………………………..
Postcode/plaatsnaam: ……………………………………….
Contactpersoon: ……………………………………………..
E-mailadres: …………………………………………………
Telefoonnummer: ……………………………………..……..
Datum 1e optie:
…………….. 2020 tijdstip: ………………..
e
2 optie:
…….………. 2020 tijdstip: ………………..
3e optie:
…………….. 2020 tijdstip: ………………...
Groep: ………………………………(aantal kinderen ……..)
Bijzonderheden: …………………………………………………………………………
Bekertje appelsap na afloop: ja/nee
Bij plaatsing op een voorkeursdatum ontvang je een bevestiging. Zo nodig nemen we contact op over een
passend alternatief.
Zorg a.u.b. dat de kinderen gepast schoeisel hebben!

Landgoed de Olmenhorst
Lisserweg 481, 2165 AS Lisserbroek

contact: kinderappelpluk@olmenhorst.nl
website: www.olmenhorst.nl

