Hoi Superkids,
Iemand uit jouw omgeving vindt dat jij zo goed bezig bent voor de Almeerse samenleving dat hij of zij je heeft voorgedragen voor een kinderlintje!
De jury heeft op 31 oktober 2018 besloten dat jij inderdaad een echte
Almeerse Kei bent!
Op vrijdag 30 november 2018 reik ik, burgemeester Franc Weerwind, de
Almeerse Keien uit. Al 11 jaar worden er Almeerse Keien uitgereikt. Je
kunt je voorstellen hoeveel keien er inmiddels al rondlopen in Almere?!
Ik nodig jou uit om op 30 november 2018 met je ouders of verzorgers
en maximaal 8 andere gasten (andere familieleden, juffen of meesters,
vriendjes of vriendinnetjes, kies maar uit!) aanwezig te zijn bij de feestelijke uitreiking van de Almeerse Kei.
“Ik geloof dat je alles kunt bereiken als je je best doet. Ik geloof niet in ik,
maar in wij. En samen maken wij de wereld waar in wij willen leven”
Geef deze brief snel aan je ouders of verzorgers zodat zij met jou kunnen
kijken wie je hierbij wilt uitnodigen. Wil je doorgeven via het e-mailadres:
dkvdwal@almere.nl met hoeveel personen je komt en hoeveel daarvan
onder de 16 jaar zijn?
HET PROGRAMMA ZIET ER ALS VOLGT UIT:
16.30 uur	Ontvangst in de Burgerzaal van het stadhuis van Almere
	Je mag je dan bij de balie melden. Daar vangen wij alle
genomineerde keien op om jullie te vertellen wat er
allemaal gaat gebeuren deze middag!
16.00 uur Start van de uitreiking
	Al jullie ouders, verzorgers, familieleden en vriendjes en
vriendinnetjes zitten klaar om jullie de Almeerse Kei te zien
ontvangen.
Disco!
En er is nog meer! De Publieksprijs…
Op de website https://almeersekei.almere.nl/ krijg jij je persoonlijke
pagina. Roep al je vrienden en familie op om op jou te stemmen. Dit kan
tussen 12 en 20 november. Via de website kun je de link om te stemmen
delen via facebook, instagram, twitter of email! Ben jij diegene die de
meeste stemmen verzamelt? Dan ontvang jij naast de Almeerse Kei ook
nog de grote Publieksprijs!

