Zetten, 8 oktober 2018

Beste SBOB-dansers,
De SBOB organiseert dit jaar weer de SBOB kerstdansdag!
Op zaterdag 15 december vindt er weer een hele gezellige kerstdansdag plaats in SKC De Leemhof
in Gendt voor alle cursisten vanaf 6 jaar. Die dag worden er verschillende dans en creatieve
workshops gegeven. Er is een programma samengesteld waarbij de deelnemers creatief en dansant
aan de slag gaan. We sluiten de dag af met een mini-voorstelling in het Providentia in Gendt,
waarin we laten zien wat we die dag hebben gedaan.
De workshops vinden plaats in groepen die de organisatie van te voren samenstelt, afhankelijk van
leeftijd en ervaring van de deelnemers. In de pauze genieten we met z’n allen van een heerlijke
kerstlunch die de SBOB zal verzorgen.
De kerstdansdag vindt plaats in SKC de Leemhof, Dorpstraat 1 in Gendt. De deuren van het
Leemhof gaan om 10.00 uur open en vanaf 10.15 uur gaan we van start.
Om 15.45 gaan de deuren van het Providentia open en om 16.00 uur start onze mini
voorstelling, iedereen is hierbij van harte welkom om te komen kijken.
De kosten van deze dag bedragen € 12,50 per deelnemer, dit bedrag is inclusief de lunch en
voldoende drinken en fruit gedurende de dag. Wij verzoeken u vriendelijk hiervoor een eenmalige
machtiging af te geven. Dit bedrag wordt afgeschreven met de incasso van het lesgeld van de
maand januari. Voor deelname aan deze dag vragen wij bijgevoegd inschrijfformulier in te vullen
en deze uiterlijk vóór maandag 8 december digitaal te retourneren naar contact@sbob.info.
Let op, wij hebben plek voor 60 kinderen, dus vol = vol.
Met vriendelijke dansgroet,
Team SBOB
De kerstdansdag gaat alleen door bij voldoende deelname en de berichtgeving hierover volgt in de week voorafgaand
aan 15 december. Afzeggingen na 8 december worden niet meer gehonoreerd.

Inschrijfformulier Kerstdansdag 2018
o JA, ik neem graag deel aan de Kerstdansdag 2018 op zaterdag 15 december!
Svp digitaal retourneren naar contact@sbob.info
naam: _______________________________________________________
leeftijd: _____________
Ik dans in:(aankruisen wat van toepassing is)
❑ Elst
❑ Bemmel
❑ Zetten
❑ Gendt
❑ Huissen
❑ Herveld
speciale dieetwensen:_________________________________________________________
(als je ergens allergisch voor bent)

Machtiging (svp in blokletters invullen)
Ondergetekende verleent hierbij machtiging aan de SBOB om van zijn/haar geregistreerde
bankrekeningnummer € 12,50 voor de kerstdansdag op 15 december 2018 te incasseren.
Naam rekeninghouder: _________________________________

Datum: _______________________________________
Handtekening: _________________________________________________

