RHOON, 3 JULI 2019
Betreft: Eindejaarsfeest 2019

Geachte ouders en/of verzorgers,

In het vorige Reisverslag heeft u kunnen lezen dat er een benefietconcert gehouden wordt tijdens
het eindejaarsfeest, die plaatsvindt op donderdag 11 juli van 17.00 uur- 19.45 uur. De
kinderen zijn hier al hard voor aan het oefenen. De opbrengst van de toegangskaarten gaat naar

ons schoolplein. In samenwerking met OBS Portland en de gemeente maken we plannen
voor de herinrichting van ons schoolplein.
De prijzen van de toegangskaarten, in de vorm van een polsbandje die u zichtbaar bij u
heeft, zijn voor kinderen onder de 4 jaar €1,00 per stuk en voor alle andere geïnteresseerden
€2,50 per stuk. De leerlingen van De Grote Reis hebben geen toegangskaartje nodig.
Tijdens het eindejaarsfeest, kunt u tegen betaling, een patatje halen bij patatkraam Wako en
een ijsje bij IJssalon Hemels. Op donderdagmiddag 11 juli wordt, namens de OR, aan elke
leerling van De Grote Reis een consumptiebon uitgereikt. Hiermee kunnen zij een patatje
halen bij de patatkraam voor of na het benefietconcert.
Bij de bar kunt u, dit jaar, enkel betalen met muntjes. Een muntje heeft de waarde van
€0,50. De toegangskaarten en muntjes kunnen enkel met PIN worden afgerekend. U kunt dit
doen op de volgende dagen:
Woensdag 3 juli
Maandag 8 juli
Woensdag 10 juli
Donderdag 11 juli

12.15 uur - 12.45 uur (in de school)
14.45 uur - 15.15 uur (in de school)
12.15 uur - 12.45 uur (in de school)
14.45 uur - 15.15 uur (in de school)
17.00 uur - 17.45 uur (op het plein)
(De muntverkoop loopt door tot 19.30 uur.)

Voor u alle tijden van de avond op een rijtje:
17.00 uur
U bent welkom voor een hapje en drankje.
17.45 uur
Alle kinderen aanwezig in hun eigen lokaal. De kinderen van het koor
melden zich op het binnenplein.
18.00 uur
Start benefietconcert.
Opening
Act groep 1/2
Act groep 3/4
Act groep 5/6
Act groep 7/8
Afsluiting
Tijdens het benefietconcert blijft de patatkraam, de ijssalon en de bar
open voor consumptie.
19.45 uur
Einde eindejaarsfeest

