
Aanmeldformulier Reünie 3 juni 2016 
 

 

 
 

Locatie: Feestterrein Feest aan de Reest 
Weiland Oud Avereest 58 ( naast Klein Oever ) Balkbrug 

Naast voormalig café Karssies 
 

Programma Reünie: 
15:00 Ontvangst in de feesttent 

Tussen 15:00 - 19:00 uur de gelegenheid om een bezoek aan school te brengen  
Diverse activiteiten 

Vanaf 16:30 uur  groepsfoto’s op feestlocatie 
Tussen 16:30 - 20:00 treden Ariska en Hennie Groen akoestisch op 

17:30 – 19:00 uur uitgebreid buffet 
 

Aansluitend: 

Feestavond en gezellig samenzijn voor iedereen 
(geen aanmelding nodig) 

19:00 – 19:30 uur optreden kinderen van Oud Avereest 
19:30 uur Prijsuitreiking verloting 

20:00- 24:00 uur  Optreden  Purple Mind  
 

 
U kunt zich aanmelden door het invullen van uw gegevens op de achterzijde.  

Deelname bedraagt € 15,00 p.p.  
( bij ontvangst koffie/thee met iets lekkers, een consumptie )  

 

Het verschuldigde bedrag dient overgemaakt te worden op NL13 RABO 0306873192 t.n.v. 
vrienden van o.b.s. Oud Avereest onder vermelding van reünie en (meisjes)naam. 

 
Het inschrijfformulier mag u retourneren via mail of post 

reunie.obsavereest@outlook.com 
o.b.s. Oud Avereest     Oud Avereest 10      7707 PN     Balkbrug 

 
i.v.m. de beperkte parkeerplaatsen bij school rijdt er tussen de feestlocatie en school een bus  
 
 

 



Naam:        Geboortedatum: 

Adres:       Woonplaats: 

Emailadres:  

 

O  Oud- leerling   van jaar            t/m  

O Oud medewerker  Functie:                                        van jaar         t/m  

 

Partners, kinderen en/of  ouders  zijn van harte welkom! Aantal introducees:  

Buffet + €15 p.p   kinderen tot 12 jr + €7,50 Aantal volwassenen:                kinderen: 

Dieetwensen/ speciale voorzieningen: 

 

 

 
 

Meld je dan nu al aan, zodat we rekening kunnen houden met het plannen en organiseren van 
deze onvergetelijke dag. Uw inschrijving is compleet als het formulier + betaling binnen is. 

 
i.v.m. de beperkte parkeerplaatsen bij school rijdt er tussen de feestlocatie en school een bus 

 
 

 
 
 
 

Heeft u nog foto’s van de lagere school? 
 

We willen graag zoveel mogelijk foto’s verzamelen om een zo compleet mogelijk verslag te maken 
van het onderwijs op Oud Avereest gedurende de vele jaren.  Dat mag zijn van schoolreisjes, 

klassenfoto’s of leuke andere momenten. U mag deze foto’s mailen naar: 
 

reunie.obsavereest@outlook.com 
 of de foto’s bij school afgeven. Uiteraard krijgt u de foto’s weer netjes retour als ze zijn 

gedigitaliseerd. 
 
  

mailto:reunie.obsavereest@outlook.com

