
Hallo jongens en meisjes pupillen,

Op vrijdag 12 december 2014 is e

Voor de pupillen begint de avond om 18.00 uur met een gezellige bingo waar natuurlijk weer veel
leuke prijzen te winnen zijn. Deze bingo duurt tot 20.00 uur.
D-junioren mogen aangeven of ze aan de bingo mee willen doen of bij feestavond aanwezig willen
zijn (vul dat op je aanmeldstrook of bij je email in).

De atleten hoeven verder niets mee te brengen. Wij zorgen voor drinken e

Om 20.15 uur worden de junioren en de ouders van pupillen en junioren verwacht voor het officiële
gedeelte. Diverse prijzen zullen worden uitgereikt. Ook is er even tijd om stil te staan bij de
pechvogels van dit jaar en voor het ui

Geef via onderstaand strookje vóór

Voor- en achternaam pupil / junior …………………......, leeftijd …..jaar, komt op vrijdag 1
december 2014 naar
de bingo / feest avond

Mailen kan ook naar joepwiltschek@onsbrabantnet.nl
activiteit.

Hallo jongens en meisjes pupillen,

is er weer de jaarlijkse bingoavond voor de pupillen

Voor de pupillen begint de avond om 18.00 uur met een gezellige bingo waar natuurlijk weer veel
Deze bingo duurt tot 20.00 uur.

junioren mogen aangeven of ze aan de bingo mee willen doen of bij feestavond aanwezig willen
zijn (vul dat op je aanmeldstrook of bij je email in).

De atleten hoeven verder niets mee te brengen. Wij zorgen voor drinken en wat te snoepen.

Om 20.15 uur worden de junioren en de ouders van pupillen en junioren verwacht voor het officiële
gedeelte. Diverse prijzen zullen worden uitgereikt. Ook is er even tijd om stil te staan bij de
pechvogels van dit jaar en voor het uitreiken van de eisenkaarten.

Geef via onderstaand strookje vóór 5 december door of je komt (in de brievenbus in d’n Opstap).

en achternaam pupil / junior …………………......, leeftijd …..jaar, komt op vrijdag 1

joepwiltschek@onsbrabantnet.nl of voor junioren aanmelden via facebook

ond voor de pupillen van GM.

Voor de pupillen begint de avond om 18.00 uur met een gezellige bingo waar natuurlijk weer veel

junioren mogen aangeven of ze aan de bingo mee willen doen of bij feestavond aanwezig willen

n wat te snoepen.

Om 20.15 uur worden de junioren en de ouders van pupillen en junioren verwacht voor het officiële
gedeelte. Diverse prijzen zullen worden uitgereikt. Ook is er even tijd om stil te staan bij de

december door of je komt (in de brievenbus in d’n Opstap).

en achternaam pupil / junior …………………......, leeftijd …..jaar, komt op vrijdag 12

of voor junioren aanmelden via facebook
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