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Hoevelaken, 13 juni 2019 
 
 
Betreft: schoolbeginfeest nieuwe schooljaar 
 
 
Beste ouders en verzorgers, 
 
Zoals ieder jaar beginnen we het schooljaar weer met een 
schoolbeginfeest. Dit zal komend jaar een andere invulling 
krijgen doordat we op twee verschillende locaties zitten. Het 
feest zal er echter niet minder om worden! 
 
Op donderdag 12 september zullen we met alle kinderen een 
circusvoorstelling gaan voorbereiden onder leiding van Circus 
Tadaa! Alle leerlingen zullen kennis maken met de 
spectaculaire wereld van het circus. Ze gaan onder andere 
ballopen, koorddansen, jongleren, eenwielfietsen, zwaaien aan 
de trapeze en acrobatieken. De dag zal worden afgesloten met 
een circusvoorstelling waar alle leerlingen verkleed en 
geschminkt in meespelen! Komt dat zien! U bent allen van 
harte welkom om te komen kijken. 
 
Wij zullen deze dag met zijn allen feestvieren in onze noodlocatie en in Sporthal de 
Slag. Ook de onderbouwkinderen moeten ‘s ochtends om 8.30 uur op deze locatie 
gebracht worden. Alle kinderen blijven over. De onder- en middenbouwkinderen 
kunnen om 15.30 uur weer worden opgehaald van deze locatie. Voor het 
avondprogramma van de bovenbouw volgt later nog meer informatie. Iedereen 
neemt die dag een eigen lunchpakket mee.  
 

Wij zijn deze dag tot 14.00 uur bezig met het voorbereiden van 
een prachtige voorstelling. Om dit goed te kunnen begeleiden 
hebben wij zeker 60 ouders nodig, die de hele dag kunnen 
helpen. Aanmelden kan d.m.v. het invullen van onderstaand 
strookje of door u aan te melden via deze link. Om deze ouders 
goed voor te bereiden op deze dag, geven de medewerkers van 
Circus Tadaa! op woensdagavond, 11 september een informatie 
avond. Deze is voor alle hulpouders verplicht. 
 
Van 14.00 tot 15.00 uur zullen we onze voorstelling opvoeren. 
Hiervoor willen wij natuurlijk zo veel mogelijk enthousiast 
publiek. We zouden het leuk vinden als er veel ouders, opa’s en 
oma’s en broertjes en zusjes komen kijken. 
 

 
 
 
 

https://www.dehoeveschool.nl/voor-ouders/schoolgids/openingsfeest/openingsfeest-2019
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjgjKur4MDiAhVOZVAKHbQuAqMQjRx6BAgBEAU&url=http://www.kleurplaten.nl/pages/zoek.asp?zoek%3Dcircus&psig=AOvVaw026s_XrdE9TSkm9YMhO4a0&ust=1559219735176536
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwit077D4MDiAhVCKVAKHckzCIUQjRx6BAgBEAU&url=http://www.kleurplaten-voor-kids.nl/index.php?option%3Dcom_kleurplaatprinting%26img%3D6043%26fld%3D/Circus/page2.html&psig=AOvVaw026s_XrdE9TSkm9YMhO4a0&ust=1559219735176536
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Op woensdag 11 september van 20.00-22.00 uur krijgen de ouders die deelnemen 
informatie over de werkwijze van Circus Tadaa! Noteert u de datum alvast in uw 
agenda?  

In de eerste week van het nieuwe schooljaar ontvangt u de brief over het 
openingsfeest zoals u van ons gewend bent, met de verdere informatie over de 
donderdag en de invulling van de vrijdag. 

Met vriendelijke groet, 

Het team van de Hoeve 

Ik kom graag donderdag 12 september de hele dag helpen bij het voorbereiden van 
de circusvoorstelling.  

En bevestig hierbij dat ik op woensdag 11 september a.s. aanwezig ben van 
20.00-22.00 uur bij de uitleg van Circus Tadaa! 

Naam:______________________________________ 

Ouder van: __________________________________ 

Uit stamgroep: _______________________________ 

(Mobiel) telefoonnummer: ______________________ 

(U kunt het strookje inleveren bij de leerkracht van uw kind.) 


