KINJEROPTOCHT VASTELAOVENDJ 2018
Beste kinderen, Geachte ouders,
Ook dit jaar is er weer een kinderoptocht en wel op zaterdag 10 februari 2018. Carnavalsvereniging
De Foekepotters stelt alle kinderen t/m 12 jaar van Grathem in de gelegenheid om mee te doen.

Zaterdag 10 februari Kinderoptocht
aanvang 14.11 uur, vertrek vanaf het Nassauplein
Begin nu al met het ontwerpen van je eigen carnavalspak of vorm met een aantal kinderen een
groepje, of misschien bouw je wel een eigen wagen(tje). In verband met de veiligheid kunnen we
gemotoriseerde voertuigen bestuurd door kinderen niet toestaan.
Een jury zal alle deelnemers beoordelen op presentatie, idee en afwerking. Iedere deelnemer
ontvangt na afloop een leuke herinnering. Wie zal er dit jaar een wisselbeker winnen?
Er zijn een viertal bekers te verdelen en wel:
e
e
e
 Einzelgänger
: 1 prijs = beker; 2 prijs en 3 prijs
e
e
e
 Duo (2 kinderen)
: 1 prijs = beker; 2 prijs en 3 prijs
e
e
e
 Kleine groep (3-6 kinderen)
: 1 prijs = beker; 2 prijs en 3 prijs
e
e
e
 Grote groep (vanaf 7 kinderen)
: 1 prijs = beker; 2 prijs en 3 prijs
Jongens en meisjes doe je best en maak er ook dit jaar weer iets moois van.
Wanneer je mee wilt doen in de optocht als Einzelgänger, duo of groep en eventueel een beker wilt
winnen, vul dan onderstaand strookje in en lever dit in op onderstaand adres (secretariaat) of mail
naar info@foekepotters.nl. Het inschrijfformulier staat ook op www.foekepotters.nl.
LET OP: Het formulier moet voorzien zijn van minimaal 1 handtekening.
Commissie "Jeugdcarnaval"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---Ik doe mee / wij doen mee als:

O
O

Einzelgänger

O

Kleine groep = 3 t/m 6 kinderen

O

Grote groep = vanaf 7 kinderen

Naam / Namen:

Muziek
Ja Nee

Duo = 2 kinderen

ONDERWERP :
Telefoonnummer contactpersoon
Handtekening contactpersoon

- secretariaat: Burgemeester Smeetsstraat 20 - 6096 CK GRATHEM - info@foekepotters.nl - www.foekepotters.nl -

