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Titel Brrrr
Inhoudende Theatervoorstelling
Verzorgd door TG Laagland
Bestemd voor groep 1 en 2
Speelduur 50 minuten

Locatie: De Vriendschap

maandag 15 mei tijd groep aantal ll. totaal

Margriet 9:00 1 en 2 102 102

Schakel 10:30 1 en 2 56

Regenboog 2 x gr. 1 10:30 1 60 116

Regenboog 13:30 1 en 2 120 120

Locatie: De Vriendschap
dinsdag 16 mei tijd groep aantal ll. totaal

Wegwijzer 9:00 1 en 2 56

Jorai 9:00 1 en 2 40

Wijde Blik groep 1 9:00 1 24 120

Willem Alexander 10:30 1 en 2 70

R de Jager 10:30 1 en 2 32

Wijde Blik groep 2 10:30 2 22 124

Eben Haezer 13:30 1 en 2 33

Willem van Oranje 13:30 1 en 2 90 123

Locatie: De Vriendschap
woensdag 17 mei tijd groep aantal ll. totaal

Constantijn 8:50 1 en 2 75

Molenwiek 8:50 1 en 2 51 126

Franciscus 10:20 1 en 2 70

Graaf Jan 10:20 1 en 2 26 96

Andersen 11:40 1 en 2 60

Kring 11:40 dolf/krok 56 116

ORGANISATIEGEGEVENS: 
Het Kuvo-bestuur  verzoekt u onderstaande gegevens goed door te nemen en 

voor de noodzakelijke voorbereiding van uw leerling(en) en begeleiders zorg te dragen.

VOORBEREIDING

         Inhoudelijk:  als er een lesbrief, c.q. ander begeleidend materiaal bij de voorstelling hoort, zal u dit 

           uiterlijk 6 weken voor de uitvoering worden toegestuurd.

         Algemeen:  bespreek tevoren met uw groep(en) welk gedrag u van hen verwacht vóór, tijdens 

                  en na de voorstelling. 

BEGELEIDING

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

         Toiletbezoek vóór aanvang van de voorstelling, liefst al op eigen school (als van toepassing). 

          Tijdens de voorstelling is toiletbezoek heel erg storend (en niet zelden aanstekelijk).

         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.

NB. Kinderen onder de 4 jaar kunnen niet worden toegelaten, ook niet als ze met begeleiders meekomen.

LEERLINGENAANTAL

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

aantal niet (meer) kloppen , neemt u dan z.s.m. contact met ons op.

AANWEZIGHEID

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

Kuvo-medewerker, en wacht u op een teken van haar/hem om naar binnen te gaan.

LOCATIES

Op de scholen of Vriendschap, Waarsedijk 13, Woerden

Naast de Vriendschap is voldoende gelegenheid op auto's te parkeren. De fietsen kunnen naast De Vriendschap 

geplaatst worden in de rekken of kunnen tegen de muur geplaatst worden. 

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

1


