April 2018

Hallo allemaal,

De uitvoering komt steeds dichterbij!
Op zaterdagavond 30 juni zal het plaatsvinden in de Trije in Franeker.
De precieze tijden volgen binnenkort.
Veel groepen zijn al mee bezig met het thema Hollywood. Zo is er een groep
die zich heeft laten inspireren door James Bond. Een andere groep laat zich
leiden door Star Wars.
We zijn benieuwd naar wat voor mooie uitvoering dit oplevert!

April 2018
Samen
De organisatie van de uitvoering lukt natuurlijk niet zonder hulp van jullie, de
leden en/of ouders van leden!
We willen iedereen vragen een (kleine) taak op zich te nemen. De komende
week krijgen alle kinderen een briefje mee van de leiding met een overzicht van
de verschillende taken. Op dit briefje kunt u aangeven waar u 1e en 2e voorkeur
naar uit gaat om bij te helpen. Dit briefje levert u weer in bij de leiding.

Ook de groepen die niet meedoen aan de uitvoering zelf, zouden we willen
vragen of zij wel hun steentje bij willen dragen.
In bijgevoegd formulier kun je aangeven waar je bij kan helpen.
Samen maken we de uitvoering tot een succes!

*
Wist u dat?
De trouwe facebookvolgers hebben vast meegekregen dat er een paar actieve
leden van DOS volop bezig waren om zoveel mogelijk muntjes te verzamelen.
En het is gelukt! Een nieuw record aan muntjes: 20.658

April 2018
Met dank aan alle spaarders en een speciale dankje wel voor Marjan en Sytske
de 2 leden van DOS die zich hier heel actief voor hebben ingezet!
20 april is er het Poeisz sponsor Gala in het FEC in Leeuwarden.
Daar wordt dan de cheque uitgereikt met het geldbedrag.
Dit geld kunnen we bijvoorbeeld gaan we inzetten om iemand in te huren voor
het licht en geluid voor de uitvoering.

*

Wist u dat?
De damespringploeg van DOS naast Nederlandskampioen nu ook sportploeg
van het jaar is geworden in onze eigen gemeente, de Waadhoeke?
Gefeliciteerd dames!

Kijk voor meer informatie op onze website: www.dosdronrijp.nl of facebook.
Opzeggen lidmaatschap kan alleen schriftelijk per 1 juli of 1 januari.
Informatie of vragen: u kunt ons bereiken via info@dosdronrijp.nl
Wedstrijduitslagen: www.noord.kngu.nl

