
 

   
             WANNEER : woensdag  23 maart 

WAAR      : ’t SCHYLGER JOUW 

18:30 UUR: ZAAL OPEN 

AANVANG 19:00 UUR  

 
Met verloting van leuke prijzen en uitjes!  

Verkoop koffie thee € 0,50 
Lootjes € 1,00 

 
 Overnachting pipowagen Keet aan Zee              

 Excursie SBB 

 Bon Raadhuis 

 Rondleiding op Brandaris (vuurtoren) 

 Sleepnetvissen 

 Dienblad beschilderd door Will Borst 

 Rondvaart met reddingsboot Brandaris 

 Iets lekkers bezorgd door ’t Lokaal 

 Bon voor de Pluktuin. 

 Rondleiding op de Tiger 
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Extra informatie 
 

 Elk gezin mag 5 personen uitnodigen voor de musical. Wilt u meer mensen uitnodigen, dat kan natuurlijk maar dan graag even in 
overleg met Esmé ( dit i.v.m. maximale capaciteit VMBO). 

 

 De kinderen van groep 3 t/m 8 gaan met z’n allen  per bus al eerder naar het VMBO op woensdagavond 23 maart. 
 

 HELP: Zijn er ouders die ons willen helpen met het opruimen na afloop? Vele handen maken licht werk! Wilt u aan Esmé doorgeven of u 
blijft helpen? Dit kan ook via de mail, prmargriet@basisonderwijsterschelling.nl  

 
Woensdag 23 maart 

8.25-14.00 uur Generale repetitie voor de kinderen van 10.30  tot 14.00 uur. We gaan met een bus naar het VMBO.  

 Wilt u de kinderen een lunchpakket meegeven?   

 De kinderen moeten hun gekleurde kleding meenemen ( in een tas voorzien van naam)  of al dragen. 

17.45 uur  Vertrek met de bus voor de kinderen van groep 3 t/m 8 vanaf school zodat wij ons in Midsland rustig 
kunnen voorbereiden op ons optreden.  

 Alle kinderen trekken thuis hun kleding voor de musical al aan. 

 De kinderen van groep 1 en 2 komen met hun ouders naar Midsland. Zij moeten om 18.30 uur 
aanwezig zijn. De zaal is dan al open voor de ouders en genodigden 

18.30 uur Zaal  open.  Het 1e kopje koffie krijgt u van ons. Start verkoop van de lootjes. 

19.00 uur  Aanvang musical 

19.45 uur Pauze en prijsuitreiking 

 Ong.21.00 uur Einde musical 
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