Hallo allemaal!
Weer is het het team van de Tjongeling gelukt een Groep 8 aan te bieden aan de Middelbare
School. Ook dit jaar wil Wel-Zijn op Dorpse Schaal daar extra aandacht aan geven en heel het
dorp laten weten dat HET zover is! Daarnaast hebben alle leerlingen nu echt VAKANTIE!

Namens
Mano, Hemar, Tirsa, Hedde, Joep, Thijn, Lynn, Roos,
Sasha, Diez, Artem, Fenna en Alia
nodigen wij jullie allemaal uit op hun DRIVE BYE
feestje!
Wanneer
Starttijd
school)
Vertrek

Vrijdag 15 juli
12:00 uur (inderdaad direct vanuit
MFA (en aankomst rond 14:00 uur)

Wat gaan we doen?
Het dorp is dan al versiert. Iedereen weet dat we eraan gaan komen.
Om 12 uur verzamelen we met de fiets bij het MFA. Vanaf hier vertrekt DJ Tigo (Ja!! Loco
Con Tigo uit Ibiza!!) op een versierde kar. Groep 8 op de fiets erachteraan.
Dan hebben we natuurlijk een speciale ring aan beveiliging ertussen (met van die
oortjes…..echt) en fietsen wij (en ouders) gezellig mee achter deze stoet aan.
Zorg dat je opvalt want onderweg (voor je kijken!) zit er “ergens” jury klaar. Er zijn prijzen te
winnen met je outfit!!!
Dus ja…..je feestoutfit mag volledig de kast uit (even afstoffen)! Er schijnt ook een pauw in
het dorp los te lopen…….mooie veren (nee, dat is zielig…..hele pauw in je fietsmandje?)
We fietsen alleen door het dorp en maken een ronde van max. 2 uur (Molenbos niet).
Op een aantal vaste versierde punten in het dorp staan we stil zodat we “los” kunnen om te
dansen en wat drinken (of een band plakken…...kan ook). Dat zijn in volgorde: Het kanon –
De Geit – Graslandje Oosterwoldseweg (Hawar) - speeltuin Het Hooge - Speeltuin Geert
Lammertslaan - Grasland Delle/Grietmanstraat – Het kanon – de Herbergier en dan naar het
eindpunt MFA. Dus als jij en/of je ouders niet mee willen fietsen, dan je versierde klapstoel
hier!
Direct aansluitend de uitreiking van de prijzen: THE BEST DRESSED.
Wel-Zijn op Dorpse Schaal wenst jullie een top dag toe en…..alvast een hele fijne vakantie!
N.B. Dit feestje gaat buiten de Tjongeling om. Wil jij of je ouders nog iets vragen? camiel@schlatter.nl

