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Beste ouder, verzorger,
In dit bericht vindt u informatie over de versierde fietsen/karrenoptocht; koningsontbijt;
koningsspelen; aubade en optocht:
Optocht verrsierde fietsen en karren
Vrijdagavond half 7 begint de optocht van versierde fietsen en karren. Start: Dante, Sperwer. U
kunt een deelnemersnummer ophalen bij Carles, groep 7-8.
Koningsontbijt en koningsspelen op school
Overmorgen – vrijdag 24 april – gaan we op school met zijn allen genieten van een heerlijk
koningsontbijt. Uw kind hoeft daarom thuis niet te ontbijten. Daarna zijn er voor de kinderen allerlei
feestelijke activiteiten op school in het kader van Koningsdag. Wilt u voor de middagpauze wel
een lunchpakket met drinken meegeven?
Optocht – Aubade
Maandag is het een vrije dag en vieren we de 2e Koningsdag in Ommen. De versierde wagen
van De Dennenkamp kunnen we dan bewonderen in de optocht. Veel tijd en zorg is besteed
aan het geheel en daarvoor bedanken we alle betrokken ouders!
Zoals ieder jaar is er ook dit jaar een aubade in Ommen, waarbij ook De Dennenkamp aanwezig
zal zijn. Om 7.45 uur zal de vrachtwagen bij school staan. Het is dan de bedoeling dat we met z’n
allen de wagen gaan versieren met vlaggen en ballonnen. Elk kind krijgt op school een kaartje
voor een ballon. Dit kaartje graag invullen en meenemen naar de aubade. De ballonnen zullen
gezamenlijk worden opgelaten tijdens de aubade.
We hopen dat iedereen komt helpen om er een fleurige en vrolijke wagen van te
maken om vervolgens samen te genieten van de aubade die begint om 9.30 uur bij
Zorgcentrum Oldenhaghen.
Ouder(s)/verzorger(s) van de kinderen die mee gaan op de wagen zijn verantwoordelijk voor hun
eigen kind(eren).
Start school dinsdag 28 april om 10.00 uur
In verband met de feestelijkheden rond Koningsdag start de school op dinsdag 28 april om 10.00
uur. Wie die ochtend geen opvang heeft kan dat bij de leerkracht van het kind/de kinderen
melden. Dan zal opvang op school worden geregeld.
Voor de meivakantie ontvangt u de volgende nieuwsbrief.
Tot zover,
Met vriendelijke groet,
Mariet Mulder
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