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Beste tijgers, ouder(s)/verzorger(s),

Het einde van het thema ‘Pestkoppen’ is in zicht en als afsluiting wordt er een ‘Timmy de Tijgerdag’ 
georganiseerd. Op deze dag worden alle vaardigheden getest, of ze nog een beetje zijn blijven 
‘hangen’, die bij het lopende thema horen. De Timmy de Tijgerdag is geen ‘normale’ les, maar een 
hele speciale, leuke dag met onverwachte gasten.

Ook zijn vriendjes/ vriendinnetjes (gratis) van de tijgers, tussen 3-6 jaar, van harte welkom om deel 
te nemen. Zo wordt de dag nog leuker en kunnen de tijgers goed laten zien wat ze geleerd hebben.

Aan het einde van de Timmy de Tijgerdag ontvangt iedereen een diploma voor zowel het thema als 
de streep, het ‘Pestkoppen’ embleem voor op het pak en een streep voor om de oranje band heen.

De Timmy de Tijgerdag is voor alle TKD Tigers van Sportschool Tim Kool die minimaal 5 lessen 
hebben meegedaan in het thema ‘Pestkoppen’.

We hopen jullie allemaal op de Timmy de Tijgerdag te zien!

Adres:   Van Lodensteynstraat 114, Delft
Tijden:   Van 14.00 tot +/- 15.30
Datum:  Zaterdag 12 december 2015
Vragen:  Info@sportschool-timkool.nl 

Met sportieve groeten,

De leraren van sportschool Tim Kool

De Timmy de Tijgerdag wordt gehouden op ZATERDAG 12 december 2015

De bijdrage voor deelname aan de Timmy de Tijgerdag is €12,50 contant per deelnemer
Indien bij afwezigheid toch de streep/badge/diploma wil hebben zijn de kosten €7,50 contant per deelnemer

Uiterste inleverdatum aanmeldingsstrookje vrijdag 11 december 2015

Voornaam:        
Achternaam:        
Geboortedatum:       
Gaat op voor: Gele* / Groene* / Blauwe* / Rode* / Zwarte* / Gouden* STREEP
Aanwezig?: JA* (€12,50 bijdrage) / NEE* (€7,50 bijdrage) 
*Doorhalen wat niet van toepassing is.

Let op: noteer je gegevens duidelijk 
in blokletters, want deze worden 

overgenomen op je diploma!

In te vullen door de leraar/bar 

Betaald: Ja / Nee

Timmy de Tijgerdag


