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Hoi Club vriendjes! 
Heb jij ook al zo'n zin in het sinterklaasfeest? En daarna in de 
kerstvakantie? Ik ook, ik vind dit altijd een superleuke tijd! 

Van mij krijg je alvast een cadeautje: het nieuwste LEGO® 
Club Junior Magazine, vol met spelletjes en verhaaltjes! 
En wil ij zelf iemand een cadeautje geven? Kleur dan de 
kleurplaat mooí in of bouw een cadeautje van LEGO stenen! 

Veel lees- en bouwplezier! 



Op spelenderwijze begin \ 
lezen, tellen en logisch denken! 

pe Ensueruaons Enss 

Beste Ouders, 
‘ontwikkeld voor kinderen van 4 Um 6 jaar 

jet LEGO® Club Junlor Magezine is specisel je 

he In elke uitgave staan bouwinstucties verhealjes en raadsels de uw kind oops en 
ren om bz te zin mezen alen onthouden, mear 
‘cak om zijn/haar fantasie te gebruiken. 

‘cao me Leon Br aast 

‘an het magazine beleeft. Kentu 
ezine willen ontvangen? Geef dan 

dat ook hij of zi binnenkort het 
Wij hopen dat u samen met uw kind veel plezier 
Kinderen in uw vriendenkring die ook graag het maof 
het onderstaande formulier door, dan zorgen wij ervoor 
‘gratis LEGO Club Magezine ontvangt! 

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

Achternaam, 
Geboortedatum Dag Maand Jaar Meisje @ Jongen & 
Staat Huisnr 
Postcode Woonplaats 

elefoonnummer 
EMail 

Vale e-matadres In on we sturen jo von bevestig van lidmaatschap. 
‘sj goon ander post van LEGO" tt ontvangen ruis dan volge aan [_] As je geen e-mei wit ontvengen kruis den ot vakje oan [] 
ot Nedetandse LEGO OH Materie an aleen worden gestuurd naar adressen Nedeland. ket Idmaatschap Is geeft echt op toezending van het grats 
LEGO Chub Magie en LEGO Cu enal Het bre magazine zal binen 21 even toegestuurd warden Hateimaatschap kan op ieder moment 
opgezegd warden en kane 2 na grata Worden verlengd, erzjL GO met deze seit icpt Uw gegevens worden uttend gebr voor mangs van 
LEGO en zillen niet worden verkocht, verhutjnd of op welke wijze dan ook verstrekt aan derden buiten de LEGO Groep. @2012 The LEGO Group, 1685-7583 

Naam ouderh@rzorger 

Datum SC / Handtekening ouder/verzorger 

Rn Kunnen Suucenaaes = 

LEGO Club Beste Ouders! 
Y_ De LEGOClubis Postbus 950 gratis en vrisblisvend! 

Y_Uw gegevens worden niet aan derden door 
] 

gegeven 
3000 AZ Rotterdam Y_ Lidmaatschap kan op ieder moment worden opgezegd 


