
  Oud-Beijerland, 12 juni 2019 

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),   

  

Op vrijdag 12 juli vieren wij het zomerfeest met elkaar. Op deze dag vieren wij de 

verjaardag van de juffen en worden er verschillende activiteiten gehouden met de 

leerlingen. 

  

Om deze dag gezellig en feestelijk af te sluiten organiseren wij een BBQ en een 

tuinstoelenconcert. Alle leerlingen van De Hoeksteen gaan samen met het 

harmonieorkest van De Bazuin uit Oud-Beijerland verschillende optredens geven onder 

begeleiding van muziekjuf Marieke de Vries (Muziekschool Hoeksche Waard). Iedereen 

is van harte welkom om met een eigen meegebrachte tuinstoel een plekje te zoeken op 

het schoolplein en te genieten van de vrolijke en prachtige klanken! 

  

Barbecue 

Het team en de ouderraad verzorgen een heerlijke barbecue voor u. Daarom nodigen wij 

u (ouders en kinderen) van harte uit. U bent welkom vanaf 17.30 uur; het concert is van 

19.00 tot 20.00 uur. 

  

Prijzen deelname barbecue: 

Deelname aan de BBQ is € 7,50 per persoon (drie soorten vlees + één consumptie).  

De kinderen die op school zitten en kinderen t/m 4 jaar mogen gratis deelnemen. Graag 

wel aanmelden. Heeft u kinderen die niet of niet meer bij ons op school zitten 

die graag mee willen eten? Ook zij zijn van harte welkom! 

Op de avond verkopen wij Hoekies om het drinken te betalen. Dit kan alleen met contant 

geld. 

Frisdrank € 1,00 

Bier/wijn € 1,50 

Siroop: gratis 

  

Aanmelden voor de barbecue kan op de volgende tijdstippen: 

Woensdag 19 juni van 8.15-8.45 op het plein van de Aalscholver 

Vrijdag 21 juni van 14.15-14.45 op het plein van de Aalscholver 

  

U kunt dan het ingevulde strookje met het bijbehorende bedrag inleveren bij één van 

de OR leden. Wilt u gepast geld meenemen? 

Het is uiteraard niet mogelijk om uw kind zonder volwassene naar de barbecue te laten 

komen. 

  

Wilt u ons helpen? Graag! 

We zijn nog op zoek naar ouders/verzorgers die willen helpen met bakken achter de 

barbecue. Uiteraard wisselen we zoveel mogelijk af.   

U kunt mailen naar: or.hoeksteen@csgdewaard.nl 

We hopen uiteraard dat u deze feestelijke avond een leuk initiatief vindt en dat u 

hierbij aanwezig kunt zijn! Vergeet u niet uw eigen tuinstoel of picknickkleed mee te 

nemen? 



 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ja, wij komen graag naar de BBQ op vrijdag 12 juli! 

Naam leerling(en): ……………………………………………………………………  Groep(en): ……………………… 

E-mail adres:  …………………………………………………………………… 

 

Aantal volwassenen/andere kinderen: …… €7,50 per persoon 

Aantal kinderen: ……… Gratis (leerlingen en kinderen t/m 4 jaar) 

Hiervan vegetarisch voor …… personen. 

Paraaf:  TOTAAL: ……… 

 


