Kinderfeestjes
Sportschool Bushido biedt kinderfeestjes aan voor karate
en voor streetdance.
De kinderfeestjes worden gehouden op een zaterdag van 14.00-16.30 uur.
De locatie waar de kinderfeestjes gegeven worden is de locatie van Sportschool Bushido aan de
Grote Brugsegrintweg 44 in Tiel. Deze locatie bevindt zich schuin tegenover de Kranshof (waar o.a. de
Jumbo gevestigd zit).
Door wijzigingen in het parkeerbeleid rondom de locatie, is het mogelijk dat het vinden van een
parkeerplek iets meer tijd van u vraagt dan verwacht. Om dit te voorkomen kunnen wij u van tevoren
advies geven over waar u het beste kunt parkeren.
Wat gaan we doen tijdens het kinderfeestje?
Tijdens het kinderfeestje gaan de kinderen op een leerzame manier, maar natuurlijk ook in spelvorm
karate of streetdance leren. Bij karate krijgen alle kinderen een echt karate pakje aan. Voor
streetdance vragen wij de kinderen zelf een sportieve outfit aan te trekken. (TIP! Geef dit ook door
op de uitnodiging voor het kinderfeestje.)
Tussentijds krijgen de kinderen wat te drinken en rond 16.00 uur gaan de kinderen pannenkoeken
eten.
Naar wens kunnen wij tussendoor tijd vrij maken om taart te eten of cadeautjes uit te pakken.
Uiteraard krijgt de jarige ook van ons een cadeautje. Daarbij krijgen alle kinderen na afloop een echt
certificaat mee naar huis.
Prijzen
Kinderfeestjes bij Sportschool Bushido worden verzorgd vanaf 8 kinderen. De kosten per kind zijn
9,50 euro. Aangezien wij op de locatie aan de Grote Brugsegrintweg niet beschikken over een
pinautomaat, willen wij u vragen rekening te houden met een contante betaling.
Interesse?
Bij interesse voor een karate kinderfeestje kunt u mailen naar karate@sportschoolbushido.nl, voor
de streetdance is het e-mailadres info@sportschoolbushido.nl. Op deze manier komt u direct in
contact met diegene die voor u het kinderfeestje regelt. Houd er rekening mee dat het 1-2
werkdagen kan duren voordat u reactie krijgt, om deze reden is het aan te raden om geruime tijd
voor de datum van het kinderfeestje uw aanvraag te doen.

