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Van het bestuur
De laatste nieuwsbrief voor de vakantie. Langzaam mogen we weer wat meer activiteiten ontplooien maar we weten natuurlijk allemaal
dat we nog steeds moeten opletten. Voor september zullen we daarom ook geen activiteiten organiseren op locatie. We hopen dat jullie
allemaal een fijne en leuke vakantie hebben. Onze online activiteiten met de actie Samen Sterk en de Grote Kansplus GBLB kwis is
afgelopen. Er komen geen inzendingen meer binnen. Iedereen die de moeite heeft genomen om aan deze activiteiten deel te nemen
ontvangen een leuke verfrissende attentie. Bij de kwis moeten we natuurlijk nog de winnaar bekend maken. Het was heel spannend
want er zat maar 1 punt verschil tussen de winnaar en de tweede en derde plaats.
De winnaar van onze KWIS is geworden: LUC VLEMMINGS.......................PROFICIAT
Bij het inleveren van zijn antwoorden stond het volgende: Erg leuk deze kwis, Luc heeft ervan genoten. Hierbij de antwoorden van
Luc Vlemmings (met een klein beetje hulp van ouders.).

Deelnemers Samen Sterk en Kwis krijgen beloning
Op onze activiteit Kansplus - Samen Sterk hebben we in totaal 8 reacties binnen gekregen. In de vorige
nieuwsbrief hebben we de diverse ingestuurde brieven, tekeningen en liedjes opgenomen. Wij vinden het
heel leuk dat jullie hebben meegedaan aan deze activiteit. Daarom ontvangen alle deelnemers een cadeaubon
van ons van ijssalon de Verrassing in Beek en Donk of De Verleiding in Gemert.

Dit geldt ook voor alle deelnemers aan de GROTE KANSPLUS GBLB KWIS. We hebben 11 antwoordbladen
binnengekregen. Alle deelnemers gaven naast de antwoorden ook nog leuke reacties zoals:
* Leuk gedaan
* Allereerst complimenten voor de super leuke Kwis!!! Ze vonden het hier fantastisch!
* Geluidvragen kon ik niet beantwoorden want die deden het niet
* Het was een leuke kwis soms moesten we een gokje wagen maar dat is niet erg
* Was leuk om mee te doen, goed in elkaar gezet.
* Bedankt voor de leuke puzzel, Martinelle vond het erg leuk om te doen.
Ook deze deelnemers ontvangen een lekkere kadobon van de ijssalon.

