Kom naar de Sintviering van GVM!
GVM leden t/m 7 jaar
Woensdag 28 November
14:00 tot 15.30 uur
Entree gratis voor leden van GVM79,
€1,50 voor introducees
-Je mag verkleed komen!
-Nep-kadootje meenemen! (is klein ingepakt doosje)
Wil je ook met je turnvrienden Sinterklaas vieren? En de
gympieten laten zien wat je kan?
Tijdens deze middag gaan we aan echte pietengym doen!
Het feest vindt plaats in: Gymzaal de Eendracht, Mijdrecht
Een nep cadeautje kan deze middag niet ontbreken. Ga op zoek naar een doosje
of kartonnen bakje en doe er een cadeaupapiertje om. Neem je nep cadeau mee
naar het feest! Je mag deze middag als piet of sinterklaas verkleed komen.
Voor de kinderen van 8 jaar en ouder is er een andere
Sinterklaasviering! Zij worden hierover per mail geïnformeerd. De
gelovigen 8-jarigen mogen natuurlijk ook op de woensdagmiddag
komen.
Vriendje of vriendinnetje? Iedereen mag 1 vriendje of vriendinnetje meenemen
naar deze gezellige middag! Daarvoor betaal je €1,50
Inschrijven? Bij voorkeur digitaal via deze link:
https://goo.gl/forms/ZapAxzfKwe69y1RK2
Of je print het inschrijfformulier uit en levert het in bij je train(st)er
Deze middag is NIET mogelijk zonder hulp, wij willen daarom vragen of ouders
van kinderen van 3 jaar of jonger willen blijven om met hun kind mee te lopen.
Daarnaast zijn er nog ouders nodig voor verschillende taken. Wij zouden het ook
leuk vinden als er 1 ouder is die foto’s zou willen maken (goede camera is evt
aanwezig).
Inschrijven uiterlijk 23 november ! Ná 23 november inschrijven is niet
mogelijk ivm het kopen van de kadootjes. Indien uw kind toch 28 november wil
komen, dient u zelf een klein kadootje (max €1,50) mee te nemen.
Kinderen die geen pietengym willen doen, hebben deze middag lekker vrij!
Pieten-Gymgroeten van Esther, Wendy en Menso

Schrijf bij VOORKEUR digitaal in via:
https://goo.gl/forms/ZapAxzfKwe69y1RK2
€1,50 voor vriendje of vriendinnetje kan overgemaakt worden via:
https://tikkie.me/pay/s75g4ocur8hj03ard5hf

Ja, ik kom ook naar de Sintviering en lever dit briefje in op de les.
Naam: …………………………………………
Leeftijd: ………………………… Ik train op …………….. dag

Plak hier 1
euro!voor je
vriend(innetj)e

Bij trainster: O Esther O Wendy O Menso
Telefoonnummer (nood): ………………………………………………………….
Vriend(innet)je: ………………………………………………………………
Telefoonnummer (nood): …………………………………………………………..

Plak hier 50ct!
Voor je
vriend(innet)je

Evt bijzonderheden: (bv eten of allergie)

O Mijn vader/moeder wil deze middag helpen!
Email: ………………………………………………………………………………………………………….









Mijn kind is 3 jaar of jonger en ik begeleid hem/haar bij de pietengym
Helpen bij toestellen opbouwen / afbreken (doorhalen wat niet van toepassing is)
Helpen met limonade
Groepje begeleiden met de pietengym
Foto’s maken
Ik wil graag helpen, maar heb geen voorkeur
Ik wil sponsoren in natura limonade / pepernoten / taai taai / ……………
Ik wil sponsoren en maak een bedrag over op:
NL 53 RABO 0117 0967 25 , tnv. GVM’79

