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Hoi Club vriendjes! 
In dit nieuwe jaar heb ik voor jou weer een nieuw LEGO® Club 
Magazine... en ik vind het heel spannend dat ik je eindelijk 

alles kan vertellen over Chima”! 

Ga je mee op reis naar het magische Koninkrijk van Chima”? 

Daar zal je de dierenstammen ontmoeten! Wie is jouw 

favoriete dier? De leeuwenprins Laval? Of is het de sluwe 

krokodil Cragger? Kijk maar snel! 

Verder zijn de minifiguurtjes op het vliegveld aangekomen en 

is er plotseling een sneeuwstorm in LEGO City! 

Veel plezier met je magazine en vergeet niet 
te bouwen! 

MAX 
PS. Het volgende LEGO Club Magazine komt uit in maart! 



N 
P SPELENDERWI

JZE BEGINNE 

Omer LEZEN, TELLEN EN L
OGISCH DENKEN! 

Beste Ouders, 
Het LEGO® Club Junior Magazine is speciaal ontwikkeld voor kinderen 
van 4 t/m 6 jaar (groep 13). In elke uitgave staan bouwinstructies, 
verhaaltjes en raadsels die uw kind op een speelse manier stimuleren 
om bezig te zijn met lezen, tellen, onthouden, maar ook om zijn/haar 
fantasie te gebruiken. 
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Wij hopen dat u samen met uw kind veel plezier aan het magazine 
beleeft. Kent u kinderen in uw vriendenkring die ook graag het 
magazine willen ontvangen? Geef dan het onderstaande formulier door, 
dan zorgen wij ervoor dat ook hij of zij binnenkort het gratis LEGO Club 
Magazine ontvangt! 

vetenda Moora 
Marketing Manager 

Ik wil mijn kind een GRATIS lidmaatschap geven CED 
van de LEGO Club! Dit zijn de gegevens van mijn kind: 

Voornaam 

Achternaam 

Geboortedatum Dag Maand Jaar Meisje Jongen Â 

Straat Huisnr. 

Postcode Woonplaats 

Telefoonnummer 
E-Mail 

vul je e-mailadres in en we sturen je aen bevestiging van jo lidmaatschap. 
Alsje geen andere post van LEGO* wilt ontvangen, kruis dan dit vakje aan Alsje geen e-mail wilt ontvangen, kruis dan dt vakje aan 
Het Nederlandse LEGO Club Magazine kan alleen worden gestuurd nar adressen in Nederland. Het lidmaatschap is geeft recht op toezending van het grais LEGO Club Magazine. 
en LEGO Club e-mails, Het eerste magazine zal binnen 1 tot 14 weken toegestuurd worden. Het lidmaatschap kan op ieder moment opgezegd worden en kan na aar gratis worden 
verlengd, tenzij LEGO met deze activiteit stopt. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor malings van LEGO en zullen niet worden verkocht, verhuurd of op welke wijze dan 
ook verstrekt aan derden buiten de LEGO Groep. ©2012 The LEGO Group. 1999-2641 

Naam ouder/verzorger. 

Datum je # Handtekening ouder/verzorger 

Formulier in een gefrankeerde 
envelop opsturen naar: 

LEGO CLUB 
POSTBUS 950 
3000 AZ ROTTERDAM 


