Vastelaovesvereiniging

De Zawpense BeeG

Aan de kinderen van groep 6 en 7
(woonachtig in het Zawpenseriek: Grevenbicht, Papenhoven en Schipperskerk)
Dit jaar bestaat Vastelaovesvereiniging de Zawpense 4 x 11 jaar.
Op zondag 13 januari 2019 organiseren wij onze traditionele Kènjermiddig.
Dit jaar is het motto van de vastelaovend: Woróm

geweun doon es ’t ouch knatsjgek kènt!

Tijdens onze spetterende jeugdmiddag wordt via een spannende loting bepaald wie deelneemt in onze
jeugdraad van 11 én wie ons nieuw jubileum Jeugdprinsenpaar gaat worden.
Hieronder staan de spelregels:
Zit je in groep 6, dan geef je je op om gekozen te worden voor de jeugdraad van 11.
Zit je in groep 7, dan geef je je op om gekozen te worden voor de jeugdraad van 11 EN je geeft je op
om kans te maken om Jeugdprins of Jeugdprinses te worden.
De Jeugdprins en Jeugdprinses kiezen elk een adjudant uit. Deze adjudanten gaan samen met het
Jeugdprinsenpaar mee naar een aantal officiële gelegenheden tijdens het vastelaoves seizoen.
De twee adjudanten worden gekozen uit de jongens en meisjes van de jeugdraad van 11.
Voor de duidelijkheid:
Kinderen die niet in Grevenbicht naar school gaan, maar wel in het Zawpensereriek wonen kunnen
zich ook opgeven. Jeugdprins of Jeugdprinses zijn, kost jou of je ouders niets: alle kosten worden door de
Zawpense betaald.
Wil je je opgeven of wil jij of je ouders nog wat vragen, doe dit dan vóór donderdag 10 januari 2019 bij
Ingrid Kitzen, Eikenstraat 16, Grevenbicht, telefoonnummer: 06-22616431

Naam _______________________________________________________________
Jongen / Meisje

Groep: ________

Adres________________________________________________________________
Telefoon________________

E-mail________________________________

Handtekening ouder/verzorger____________________________________________
Door ondertekening geeft de ouder/verzorger toestemming dat hun kind deelneemt aan de loting
tot jeugdprins, jeugdprinses of jeugdraad van 11 van vastelaovesvereiniging De Zawpense.
Inleveren bij Ingrid Kitzen, Eikenstraat 16, Grevenbicht, telefoon 046-4859501
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