HUBO SCHOLENTOERNOOI
Beste jongens en meisjes,
Afgelopen 16 April hebben we helaas het Hubo toernooi moeten verzetten naar 7 mei, dit i.v.m. een
rouwdienst in het dorpshuis
Nu willen we jullie natuurlijk opnieuw uitnodigen!
7 Mei is het dan zover, Tavernie organiseert dan in samenwerking met Hubo Meerkerk voor de tweede
keer het Hubo Scholentoernooi. We willen jou graag uitnodigen om mee te doen.
Het Hubo Scholentoernooi is voor de kinderen uit de groepen 5, 6, 7 en 8.
Tijdens dit toernooi speel je voor twee prijzen. Je kunt een beker winnen in je
eigen groep, maar je gewonnen punten tellen ook mee voor het schoolklassement. De school die het beste heeft gespeeld krijgt de Hubo Scholentoernooi
wisselbeker en is een jaar lang de beste tafeltennisschool uit de regio.
Let op: om kans te maken op de wisselbeker moeten er van jou school minimaal
3 deelnemers zijn. Ben je met minder, dan maak je uiteraard wel gewoon kans
op een prijs in je eigen groep; dus iedereen kan meedoen!
Voor groep 5 en 6 is het Hubo Scholentoernooi ’s ochtends. We beginnen dan om 09:30 uur. Het duurt tot
ongeveer 12:30 uur.
Voor de kinderen uit groep 7 en 8 is het ’s middags en dan begint het om 13.30 uur. Rond 16:30 uur zal
het afgelopen zijn.
Om je op te geven hoef jij of je ouders alleen maar een mail te sturen naar secretaris@tavernie.nl met als
onderwerp hubo scholentoernooi. In de mail zet je verder je naam, je school en in welke groep je zit. Zorg
dat je opgeeft voor 5 Mei
De kosten zijn slechts 2 euro. Dit moet je betalen op de dag van het toernooi.
Op dit toernooi krijg je een consumptie van de vereniging.
Wij hopen dat er veel kinderen van verschillende scholen meedoen en dat we er met z’n allen een sportief
en spannende scholenstrijd van kunnen maken.
Het Hubo Scholentoernooi wordt gehouden in Dorpshuis Brandpunt in Nieuwland.
Met vriendelijke groet,
Bestuur TTV Tavernie
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