
* Ivm verwachte drukte delen wij de deelnemers in. Met je inschrijving ga je er mee akkoord dat je gefotografeerd mag 
worden. Deze foto’s kunnen gebruikt worden voor publicatie op SOS (social) media. 

Pietenfeest   

 
Beste jongens, meisjes en natuurlijk ouders/ verzorgers, 
 
Binnenkort houden we ons super leuke SOS Pietenfeest! Daar wil jij natuurlijk ook bij zijn. 
 
Wanneer en waar: zaterdag 3 december 2022 in Sporthal de Haspel 
 
Tijden:   Ronde 1 08.45 – 10.15u kleuters, T1 za en T2 za 

Ronde 2 10.05 – 11.50u T1 ma, T2 ma, T jongens, A+B selectie 
   Peuters 1 08.50 –10.00u  peuters in de dojo. Ingang via dojo. 
   Peuters 2 10.10 –11.20u  peuters in de dojo. Ingang via dojo. 
 
Inschrijven:  Strookje volledig ingevuld in de SOS box naast de beheerdersruimte,  

uiterlijk zaterdag 19 november 2022, VOL = VOL 
 
Het wordt een gezellige en sportieve ochtend met allerlei leuke activiteiten. 
Gezien het thema is deze ochtend vooral geschikt voor SOS leden tot en 
met ongeveer 10 jaar. Alle reguliere lessen vervallen deze dag. 
 
Sportieve groetjes van de Turn Pieten! 

 
Broertjes/ zusjes en andere belangstellenden kunnen helaas niet deelnemen. Publiek kan plaats nemen op de tribune. 

Let op de evt. geldende Corona maatregelen. 

 

 

Inschrijfformulier Pietenfeest GV SOS 2022* 

Mijn naam is: __________________________________________________. 

Ik volg de les(sen):  

O Kleutergym   O Peutergym (ouder/ verzorger verplicht mee) 

O Turnen 1 maandag  O Turnen 2 maandag  O Turnen jongens 

O Turnen 1 zaterdag  O Turnen 2 zaterdag 

O A-selectie   O B-selectie 

 

Ik heb ook iemand die wil helpen! (Deze persoon is 14 jaar of ouder) 

Deze fijne hulp heet: _______________________________ dit is mijn ____________ (bijv. papa) 

en is te bereiken op whatsapp via 06-nummer: _________________________________________ 

 

Deze hulp wil helpen bij  O Ronde 1 O Ronde 2 O Peuters (anders dan begeleiding) 

en wil graag het volgende doen: 

O maakt mij niet uit 

O groepje kinderen begeleiden. Voorkeur voor _________________________________________ 

O spelletje begeleiden. Voorkeur voor ________________________________________________ 

O anders: _________________________________________ (bijv. foto’s maken, ranja schenken) 


