
versie

8-12-'14

Titel Y.O.U.
Inhoudende muziektheater
Verzorgd door Minkema Boulevard
Bestemd voor groep 7/8
Plaats Gymzaal Minkema Steinhagenseweg
Speelduur ca.   90 min.

Donderdag 19 februari aantal totaal

10.00 uur groep leerlingen

Andersen HB 7/8 20

Andersen 8 20

Prins Claus 7 en 8 47

Horizon 7/8 18

Keerkring 7 en 8 55

Margriet 8 70

Franciscus 7 en 8 57

Rembrandt van Rijn 7/8 17

Wegwijzer 8 26

330

Donderdag 19 februari aantal totaal

13.15 uur groep leerlingen

Sint Bavo 7 29

Fontein 8 49

Molenwiek 7 en 8 61

Regenboog 8 82

Schakel 7 en 8 52

273
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BEGELEIDING

·      Zorgt u voor voldoende begeleiding van uw groep(en).

·      Toiletbezoek vóór aanvang van de voorstelling, liefst al op eigen school. 

·      Leerkrachten worden verzocht aan de zijkanten, bij hun groep(en), plaats te nemen.

·      Houdt u zich a.u.b. aan de richtlijnen van de Kuvo-medewerkers/gastschool.

LEERLINGENAANTAL

Bij het maken van dit rooster hebben wij de (laatste) door u verstrekte gegevens gebruikt.

Mocht het werkelijke aantal niet (meer) kloppen en meer dan 3 leerlingen afwijken,

neemt u dan z.s.m. contact met ons op.

AANWEZIGHEID 

Vijftien minuten vóór aanvang van de voorstelling! Als uw groep compleet is meldt u dit even

bij de Kuvo-medewerker. Deze wacht bij de hoofdingang van het Minkema College op de 

Steinhagenseweg 3A en zal u wijze waar de jassen opgehangen kunnen worden.

Vervolgens wacht u op een teken van hem/haar om de sportzaal binnen te gaan,

alwaar de voorstelling plaatsvindt.

LOCATIE

Minkema College, Steinhagenseweg 3 A te Woerden.

AANKOMST MET FIETS OF AUTO

De fietsen kunnen aan de voorkant van de school of aan de zijkant van de gymzaal geplaatst worden.

De auto’s kunnen op het parkeerterrein van de school of van sport club Woerden

geplaatst worden. Vervolgens gezamenlijk per groep/school naar de hoofdingang van het

Minkema Collega op de Steinhagenseweg.
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