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De lente is in aantocht. Weg kou, weg regen, weg donkere dagen.
Hallo zonneschijn en zonder jas buiten spelen.
En hallo Palm Pasen en……
kijk even op de achterkant en let op de volgende kinderkrant……begin april
het nieuwe kindvriendelijke evenement dat je niet mag missen

Strongkidsobstaclecolorrun op KONINGSDAG
maar eerst Palm Pasen
Zondag 20 maart lopen we weer met onze Palm Pasen de optocht door Goor.
Om 12.00 uur vertrekken we vanaf de Reggehof en lopen in een gezellige stoet achter Apollo naar de Kinderboerderij
het Kukelnest.
Maar… Als je niet zover kunt lopen, mag je natuurlijk altijd halverwege instappen……..
als je maar meeloopt.

vanaf de Reggehof door de Wijnkamp en de Kloosterlaan via de Lintelerweg naar de Kinderboerderij. Daar staan heel
veel leuke spelletjes op jullie te wachten:
Eieren schilderen, paastekeningen kleuren.
De paashaas heeft een aantal eieren verstopt die jullie kunnen gaan zoeken.

met een kleurplaat….
en het bedenken van de kindvriendelijke naam
Je vindt hierbij een kleurplaat. Kleur zo mooi mogelijk in
en lever die in voor zaterdag 19 maart bij de Kinderboerderij ‘Het Kukelnest’
Degene met de mooiste kleurplaat krijgt een mooie prijs!

maak kans om gratis mee te doen met het Kinderkamp dat is van

Lever deze kleurplaat in voor 19 maart bij ’t Kukelnest’
De leuke kindvriendelijke naam voor Edu en zijn spijker en verftent is:
___________________________________________________________________
Naam:
Adres:

Leeftijd:_______jaar
Telefoonnummer:

Je ziet het overal op you tube en TV, de strongmanrun. Maar waarom is dit alleen voor
volwassen?
Daarom
organiseert
Stichting
Kindvriendelijk
Goor
de
strongkidsobstaclecolorrun.
Wat gaat er precies gebeuren:
Op het schoolfeestplein staat een parcours klaar met verschillende obstakels: van een hoge
glijbaan af, kruipen door het zand, lopen door water. Het gaat er niet om wie er het snelste
uit loopt, maar dat je hem uit loopt. Dat je tegen je tegen de volwassenen kunt zeggen; ik ben een
strongkidsobstaclecolorrun survivor
Geef je op via de website www.kindvriendelijkgoor.nl (Voor 14 april)
Of lever onderstaand formulier in bij Volkering 2 in Goor.

======================================================
INSCHRIJFFORMULIER strongkidsobstaclecolorrun
Mijn naam is
jaar oud en zit nu in groep
Ik ben
Ik woon aan de
In
Telefoonnummer
Mail adres
Lever deze aanmeldformulier(en) in voor zondag 14 april bij:
Volkering 2
Goor

