Pieterplaatsje: Inschrijfformulier en regels voor de
kindertuintjes 2015
Het gebruik van een tuintje is gratis. Op = op.
De tuintjes worden toegewezen in volgorde van inschrijving én of je bereid bent iets voor je tuintje te
doen. Uiteindelijk beslist de werkgroep Pieterplaatsje: dus lever het formulier snel in!
Je bent in principe tussen 6 en 13 jaar. De betrokkenheid van ouders wordt gewaardeerd.
Start tuintjes: zaterdag 21 maart 2015 op burendag: daar wordt er verder getimmerd aan de nieuwe
tuinbakken. Trek oude kleren aan en kom helpen vanaf 11 uur!
Inschrijving is verplicht en een van de ouders moet het inschrijfformulier ondertekenen!
Er wordt van jou verwacht dat:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Je samenwerkt.
Als er gereedschap wordt geleend, het netjes wordt teruggezet. Beter is nog je eigen schepje en
harkje mee te nemen.
Je zeker minimaal één keer per week aanwezig bent om je tuintje te verzorgen. Als je niet kan, dat
even melden aan Eric of Annebelle of zorgen dat iemand anders je tuintje verzorgt.
Je verantwoordelijk bent voor het netjes houden van de waterpomp en de gieters.
Je de rommel netjes opruimt. Groen afval in de compostbak en groene containers en ander vuil in
de prullenbak. De compostbak wordt alleen gebruikt voor tuinafval, géén keukenafval en zo weinig
mogelijk gras.
Als je tuintjes van anderen stukmaakt of veel ruzie maakt met anderen, kan je jouw tuintje
kwijtraken.
De kas mag alleen met toestemming van één van de leden van de werkgroep Pieterplaatsje worden
betreden. Eventuele schade aan de kas moet worden terugbetaald.

Als het tuintje wordt verwaarloosd, kan de tuin aan iemand anders worden gegeven.
De coördinatie van de tuintjes is in handen van de werkgroep Pieterplaatsje.
Naam kind

:

Adres en PC :
Leeftijd

:

Email

:

Telefoon

:

Ondergetekende ouder heeft kennis genomen van het tuinreglement:
Datum :

Handtekening :

Inleveren bij Eric en Annebelle, Westerwal 43.

www.pieterplaatsje.nl

