Aanmelding
Heb jij zin in een super gezellige dag?
Meld je dan snel aan vóór 14 maart

De Studentendesk Groningen vormt

2015! Dit kunnen jouw ouders/

een onderdeel van het Nederlandse

verzorgers doen door een mailtje te

Rode Kruis. Met meer dan 300

sturen naar de hunze@fysioweb.nl

vrijwilligers en 7 commissies zetten zij

t.a.v. Lianne Bosma. Vermeld daarbij je

zich in voor de samenleving. Op deze

naam, leeftijd en een telefoonnummer

manier vormt de Studentendesk dé

(voor noodgevallen).

schakel tussen studerend Groningen en

Vol = vol, dus wees er snel bij! Er zijn

het Rode Kruis door het organiseren

géén kosten verbonden aan de dag. De

van laagdrempelige en eigentijdse

lunch plus enkele lekkernijen & drinken

activiteiten. You Are Beautiful (YAB) is

tijdens de pauzes zijn inbegrepen.

één van de commissies.

Eventuele allergieën en/of andere zaken
graag doorgeven. Mochten er nog
vragen zijn, dan kunt je ons altijd even
mailen of bellen!
E-mail: yabgroningen@live.nl
Telefoon: 06-1079158

You
Are
Beautiful
Dag

Uitnodiging!

Dagindeling
De inloop is tussen 10.00 - 10.15 uur.
Over de leuke activiteiten op de dag

You Are Beautiful
-

Jij bent mooi!

kunnen wij nog niet te veel verklappen..
Maar aan het eind van de dag openen

Elk jaar zetten wij een

wij de deuren voor een spectaculaire

bijzondere doelgroep in

show! Ouders/verzorgers, opa’s/oma’s,

het zonnetje. Dit jaar zijn

broertjes/zusjes, iedereen is van harte

dat de kinderen van FITKIDS, jullie dus!

welkom om 16.00 uur.

Wij organiseren voor jullie een super

Locatie: De dag vindt plaats aan de
Kardingerweg 48, het Alfa-College.

mooie en gezellige dag. Want jij bent
mooi, precies zoals je bent! Op deze
dag gaan wij veel leuke activiteiten
doen, zowel voor jongens als voor
meisjes. Voorlopig blijven de activiteiten
nog eventjes geheim, want het moet
natuurlijk wel een verrassing blijven,
maar gezellig wordt het zeker. Meld je
dus snel aan!!

!

Wij hebben er zin in en hopen
jullie allemaal te zien op
28 maart!
Liefs,
You Are Beautiful Commissie

