
JA! IK WIL GRAAG EEN VAKANTIETAS

Vooraam: ……………………………………...................................................................…………………………………......................................…………………………..

Achternaam: ………………………...................................................................…………………………………......................................…………………………………

OBA-pasnummer: ……………...................................................................…………………………………......................................…………………………………

Telefoonnummer: ……...................................................................…………………………………..................................................…………………………………

E-mail: …………………………………….......................................    Ik ben een jongen / meisje

Mijn leeftijd is: ……………..................................................   Ik ga straks naar groep: ……………...................................................

GA JE ERGENS NAARTOE IN JE VAKANTIE? NAAR WELK LAND OF STAD?

……………………….......................................................................................................…………………………………......................................…………………………………

WAT GA JE DOEN IN JE VAKANTIE?

……………………….......................................................................................................…………………………………......................................…………………………………

WAT ZIJN JOUW HOBBY’S? WAT VIND JE LEUK OM TE DOEN?

……………………….......................................................................................................…………………………………......................................…………………………………

OP WELK NIVEAU LEES JIJ? (bv. AVI)

……………………….......................................................................................................…………………………………......................................…………………………………

WAT ZOU JE BEHALVE BOEKEN LEUK VINDEN?

O   Luisterboek
O   Dvd  
O   Spelletje voor de computer   O Wii     O PS4     O PC    O  X-box

WAT VIND JE LEUKE BOEKEN OF SCHRIJVERS?

……………………….......................................................................................................…………………………………......................................…………………………………

(Bijvoorbeeld spannende, grappige, griezelige boeken of verhalen)

BELANGRIJK: WANNEER WIL JIJ JE VAKANTIETAS KOMEN OPHALEN?
 

Datum: ………………………...............................................................................

Verlanglijst inleveren vóór 11 juli 2016 bij de balie van jouw OBA-vestiging. 
(Voor de Centrale OBA inleveren op de jeugdetage s.v.p.)

    obamsterdam

Vakantietas



         Amsterdam, juni 2016

Beste ouders/verzorgers,

De OBA heeft een leuke aanbieding. U kunt voor uw kind een gratis vakantietas met boeken en 
andere materialen aanvragen*, leuk voor in de zomervakantie.

U kunt kiezen uit bijvoorbeeld:

•	 leesboeken 
•	 boeken met informatie over het land of streek waar u in de vakantie naar toe gaat. 
•	 boeken over de hobby’s van uw kind
•	 luisterboek 
•	 dvd
•	 game

Wat moet u doen?

Vul de verlanglijst van uw kind in op de achterkant van deze brief. Doe dit vóór 11 juli 2016 en 
lever de verlanglijst in bij de balie van uw OBA-vestiging. Graag zo snel mogelijk, want er kunnen 
maar een beperkt aantaal tassen samengesteld worden. Wij zorgen dan dat de tas klaarstaat op 
de gewenste datum.

Een heel fijne vakantie met veel leesplezier!

De medewerkers van de OBA

* Deze actie geldt alleen voor OBA-leden. Is uw kind nog geen lid? Maak hem of haar dan 
vandaag nog lid via www.oba.nl/lidworden of via uw OBA-vestiging. 
Tot 19 jaar is het OBA-lidmaatschap gratis.


