Nieuwsbrief oktober 2018

Sponsoractie Dekamarkt Vlijtseweg
Wij zijn uitgeloot om mee te doen met een sponsoractie van de
Dekamarkt aan de Vlijtseweg.
Wat houdt de actie in?
Klanten krijgen van 14 oktober t/m 24 november 2018 bij elke
€10,- aan boodschappen een sponsorvoucher, met een code.
Na het scannen van de code bij een actiezuil in de winkel kun
je kiezen aan welk buurtinitiatief je je stem wil geven.
Aan het eind van de actie wordt op basis van het aantal
stemmen een bedrag van €5000,- verdeeld over de
buurtinitiatieven.
Hoe kun jij helpen?
Vraag iedereen in de buurt en op school of familie om tussen
14 oktober en 24 november boodschappen te doen bij de
Dekamarkt aan de Vlijtseweg en laat ze kiezen voor
‘Jeugdmusicalgroep Colours’ bij de actiezuil!!
Samen gaan we stemmen sparen!!!

Overzicht data

• 3 okt: Gezamenlijk
• 10 okt: Dans
• 17 okt: Theater
Herfstvakantie
• 31 okt: Zang
• 7 nov: Dans
• 14 nov: Theater
• 21 nov: Dans
• 28 nov: Zang
• 5 dec: Theater
• 12 dec: Gezamenlijk
• 19 dec: Dans
Kerstvakantie

Grote clubactie
Heel veel kinderen hebben hun lot al verkocht en het geld
mee teruggenomen.
Is het nog niet gelukt het lot te verkopen? Geen probleem, je
hebt er nog wel even de tijd voor, maar vergeet het niet. Een
lot kost €3,Heb je juist meer loten nodig? Dat kan ook, er zijn er nog
enkele loten over. Vraag aan Eline, Evi of Michiel hoe je nog 1
of meer loten kan krijgen.

Jeugdmusicalgroep Colours

Oproep aan groep 2:
Nodig klasgenootjes, vriendinnetjes,
buurtgenootjes, neefjes en/of nichtjes uit
om een keer te komen kijken!
Voor kinderen in de leeftijd van groep 3 t/m 8 van de
basisschool is er nog voldoende ruimte om een rol te
krijgen in de nieuwe musical.

Babynieuws
(juf) Eline is zwanger.
We wensen haar een hele
goede zwangerschap.

Facebook en Instagram
De sites van facebook en Instagram zijn helemaal up to
date! Dit willen we zo houden, dus kijk er op voor de
actuele info. We willen er ook foto’s op gaan zetten en
andere berichten. Like ons, of deel een bericht van ons.
Daarmee vergroten we onze naamsbekendheid ook
nog eens heel makkelijk…

Nieuwe musical
Iedereen reageerde heel enthousiast op
de bekendmaking van de musical…
Het script is nog niet gedrukt (komt
spoedig), maar mochten de kinderen toch
al even in het script willen kijken, dan kan
dat. Via deze link vind je het script en de
ingezongen liederen:
Deze map zal ook regelmatig aangevuld
worden met lesmateriaal, zoals
dansfilmpjes.
https://www.dropbox.com/sh/b10fygepas
p12md/AABwGbxNZCg_OeVfRJwoAd1Sa?
dl=0

De nieuwe musical is
geworden…

Herinneringen
Gelukkig is het voor een aantal niet meer van
toepassing, maar voor degene die het nog niet
hebben gedaan:
-

Vergeet niet de automatische incasso te
verhogen
Geef het ondertekende toestemmingsformulier
mee
Jeugdmusicalgroep Colours

