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Hoi Club vriendjes! 
Joepie, het is weer bijna lente! Om dat te vieren heb ik voor jou een paaskuiken vitgezocht dat je 
zelf kunt bouwen, kijk maar snel op pagina 16! Misschien kun je wel een paar kuikentjes maken, in 
verschillende vrolijke kleuren? 

Kun jij ook de namen schrijven van de volgende dingen die met de 
lente en met Pasen te maken hebben? 

Kun je deze helemaal alleen? 

Veel plezier met je magazine. en vergeet niet te bouwen! 

MAX 
PS, Het volgende Club Magazine komt uit in juni! 



- 

Pp SPELENDERWIJZE BEGINN
EN 

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 1-3). In elke uitgave staan bouwinstructies, 
verhaaltjes en raadsels die vw kind op een speelse manier stimuleren 
om bezig te zijn met lezen, tellen, onthouden, maar ook om zijn/haar 
fantasie te gebruiken. 

(egoie The LEGO Group 1000-e20o 

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! 

olenda oons 
Marking Manager LEGO Cl Nederland. 

ONLINE INSCHRIJVEN 

GAAT SNELLER GA NAAR Ik wil mijn kind een GRATIS lidmaatschap geven 
LEGO.COM/CLUB van de LEGO" Cluh! Dit zijn de gegevens van mijn kind: 

Voornaam 

Achternaam 

Geboortedatum pag Maand Jaar Meisje f} Jongen Â 

Straat Huisnr, 

Postcade Woonplaats. 

Telefoonnummer 

E-Mail 
vul je e-mailadr In on je ontvangt cok de maandelijkse LEGO® Club e-mail nieuwsbrieven! 

Alsje geen andere post van LEGO® wilt ontvangen, kruis dan dt vakje aan Alsje geen e-mail wilt ontvangen, kris dan dit vakje aan 
Het Nederlandse LEGO Club Magazine kan alleen worden gestuurd naar adressen in Nederland. Het maatschap is geeft recht op toezending van het gratis LEGO Club Magazine 
‘en LEGO Club e-mails, Het eerste magazine zal binnen 1 tot 14 weken toegestuurd worden. Het idmaatschap kan op ieder moment opgezegd worden en kan na jaar grais worden 
verlengd, tenzij LEGO met deze activitei 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. 1999-6209 

Naam ouder/verzorger 

Datum, / ì Handtekening ouder/verzorger CED 

Formulier in een gefrankeerde 
envelop opsturen naar: Beste Ouders! 

De LEGOClub is gratis en vrijblijvend! 
LEGO CLUB &/_ Uw gegevens worden niet aan derden 
POSTI BUS 950 Ô doorgegeven 
3000 AZ ROTTERDAM Lidmaatschap kan op ieder moment 

worden opgezegd 


