AANMELDING JEUGDPRINS,
BLOEMENMEISJE EN RAAD VAN ELF
Voor het nieuwe seizoen zoeken wij weer een PRINSENPAAR!
Wil jij je opgeven als kandidaat-jeugdprins of bloemenmeisje?
Vul dan onderstaand formulier in. Ben je woonachtig op de Heerlerbaan en zit je in groep 6
of 7 van de basisschool? Dit hoeft niet persé een basisschool op Heerlerbaan te zijn.
Wil je meer informatie, stuur dan een mailtje naar onderstaand mailadres.
INTERESSE? Vul onderstaand aanmeldingsformulier in, voeg een foto van jezelf toe en lever
dit in een gesloten enveloppe in bij Judith van Rooij, Palestinastraat 358 6418 HX Heerlen
óf mail het ingevulde formulier & foto naar: prinsenpaar@sjcheerlerbaan.nl

***************************************************************************

Ook zijn we weer op zoek naar een nieuwe Raad van Elf!
Ben JIJ die jongen, die de carnaval eens als Raad van Elf-lid wil vieren? Vul
dan snel onderstaand formulier in, zodat je kans maakt om uitgekozen te
worden.
Je bent bij voorkeur woonachtig op de Heerlerbaan en je zit in groep 5, 6 of 7 van de
basisschool.
Om lid van de Raad van Elf te worden vragen wij een kleine vergoeding voor de benodigde
kleren die wij ter beschikking stellen (m.u.v. een zwarte lange broek en zwarte nette
schoenen). Ook zorgen wij er tijdens alle activiteiten voor dat je iets te eten en te drinken
krijgt. Wij verwachten dat je bij beide optochten op de carnavalswagen aanwezig bent.
INTERESSE? Vul onderstaand aanmeldingsformulier in en lever dit in een gesloten
enveloppe in bij Gaby Loo, Tarwehof 43, 6418 KN Heerlen óf mail het ingevulde formulier
naar: garderaad@sjcheerlerbaan.nl

***************************************************************************
N.B.: de op dat moment geldende coronamaatregelen zijn van toepassing !

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AANMELDINGSSTROOK
INLEVEREN VÓÓR 01 december 2022
Voornaam zoon/dochter __________________ Naam ouders ______________________
Adresgegevens* _________________________________________________
Naam basisschool* __________________________ Groep_______________________
Leeftijd ______ Lengte + _______________ Telefoonnummer ______________________
Ondergetekende meldt zijn/haar zoon/dochter aan als (s.v.p. gewenst bolletje
aankruisen):
0 Jeugdprins seizoen 2023/2024
0 Bloemenmeisje seizoen 2023/2024
0 Raad van Elf seizoen 2023
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

