
 
Winterwijk, 15 januari 2018 

 

Aan alle ouders met een leerling in groep 8 van een SOPOW-school, 

 

Dit jaar bestaat Kamp Wenters 70 jaar. Dat willen we als Stichting Wadd'envakanties niet ongemerkt voorbij 
laten gaan. In de loop van het afgelopen jaar ontstond het idee om een musical over Vlieland te maken. Stukje 
bij beetje werd een idee werkelijkheid.  

We hebben een prachtig inkijkje in een week Vlieland gemaakt. Naar ons idee zal het voor alle oud-
Vlielandgangers een feest der herkenning zijn met prachtige foto’s door de jaren heen. Begeleid met bekende 
en minder bekende liedjes. 

Omdat we de musical natuurlijk niet alleen kunnen opvoeren hebben we alle groepen 8 gevraagd een liedje 
(scene) voor hun rekening te nemen. Met veel enthousiasme is hierop gereageerd. 

De musical gaat er dus komen. En wel op 29 maart 2018 in theater De Storm.  
Er zullen 4 voorstellingen worden opgevoerd. Onder voorbehoud ziet de dag er als volgt uit: 
  08.45 – 09.30 uur  Verkorte voorstelling onderbouw groepen (gr 1 t/m 4) ALLE scholen 

10.15 – 11.45 uur Voorstelling 1 -> scholen ingedeeld -> Balkonkaarten in de verkoop. 
12.45 – 14.15 uur Voorstelling 2 -> scholen ingedeeld -> Balkonkaarten in de verkoop. 
20.00 uur – 21.30 uur AVOND VOORSTELLING 
Omdat we met een beperkt aantal zitplaatsen zitten, kunnen wij ouders die rijden geen kaartjes  

  geven.  
 

Voor de avond willen wij ouders als eerste in de gelegenheid stellen kaartjes te kopen. U kunt 2 kaartjes 
bestellen bij de leerkracht van uw zoon/ dochter. Deze zullen dan uit de verkoop gehaald worden. Andere 
kaarten worden verkocht via theater De Storm. Deze zullen in februari in de verkoop gaan. De prijs van een 
kaartje bedraagt €7,50. 

Wij weten niet hoe de kaartverkoop zal verlopen. Daarom adviseren wij u de krant en de nieuwsbrieven van 
school in de gaten te houden.  

De groepen oefenen voornamelijk op de eigen school.  

Er zijn gezamenlijke oefenmomenten op vrijdagmiddag 2 maart (onder schooltijd, m.u.v. Bargerpaske) bij  
De Schakel en op woensdagmiddag 28 maart in De Storm. Wij hopen op uw medewerking om de kinderen 
deze middag mee te laten oefenen. Precieze tijden volgen via school. 

Wij hopen dat u met veel enthousiasme komt kijken naar de musical. 

Voor vragen kan u terecht bij de leerkracht van uw zoon/ dochter.  

 

Met vriendelijke groet, 

Stichting Wadd'envakanties (kamp Wenters) 

 

Namens deze, 

Heleen Nijweide 
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