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Onderwerp: Activiteiten in het kader van 20 jaar De Linge 

 

Huissen, 10 april 2018 

 

 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Onze stichting bestaat dit jaar 20 jaar. Dit willen we samen vieren, met kinderen, ouders en al onze 
medewerkers. We hebben daarom dit jaar een aantal feestelijkheden gepland. De eerste heeft op 22 januari 
plaatsgevonden. Toen zijn we met kinderen uit de groepen 5 tot en met 8 naar Papendal geweest, naar het 
‘Inspiriment’ van Ruud Veltenaar. 
 
Maar we hebben plannen voor meer. We willen dit jubileumjaar ook onze maatschappelijke betrokkenheid 
benadrukken. We hebben daarom d.m.v. een verkiezing onder alle medewerkers van De Linge een keuze 
gemaakt voor een goed doel om te steunen. Stichting Het Vergeten Kind heeft de meeste stemmen gekregen. 
Uiteraard willen we zoveel mogelijk geld gaan inzamelen voor deze stichting. Dat willen we met onder meer 
de volgende activiteiten gaan doen: 
 

 Een fietstocht in de gemeente Lingewaard voor kinderen uit de groepen 5, 6, 7, 8 op vrijdag 25 mei; 

 Een fancy fair op elk IKC/elke school (in september); 

 Een Linge-pubquiz (in november) met per school zoveel mogelijk teams, bestaande uit ouders, 
medewerkers of een mix daarvan. Deze teams betalen inschrijfgeld dat rechtstreeks ten goed komt aan 
Het Vergeten Kind. Een toelichting volgt. 

 
We willen er voor iedereen een onvergetelijk jaar van maken. Maar dit kunnen we niet alleen. Wilt u ons 
daarom hierbij helpen? We zoeken ouders/verzorgers die willen helpen de verschillende activiteiten verder 
vorm te geven/uit te werken. U kunt zich aanmelden door de volgende bladzijde in te vullen en hiervan een 
scan/foto te sturen naar Els Schrijber, e.schrijber@delinge.nl of door uw mogelijkheden in een mail door te 
geven. Wij nemen daarna zo snel mogelijk contact met u op. Uw inzet zal neerkomen op enkele uren overdag 
of in de avond voorafgaand aan de activiteit en tijdens de activiteit zelf, afhankelijk van uw eigen 
beschikbaarheid natuurlijk. 
 
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking, 
 
Theo Pruyn 
 
Directeurbestuurder 
 

mailto:info@delinge.nl
http://www.delinge.nl/
mailto:e.schrijber@delinge.nl


2 
 

 
 
 
Ja, ik help graag mee aan een van de jubileumactiviteiten van De Linge 
 
O Fietstocht in de gemeente Lingewaard voor kinderen uit groep 5, 6, 7, 8  op vrijdag 25 mei. 

Voorbereidende bijeenkomst vindt plaats op woensdag 25 april van 13.00 tot 14.00 uur. Hiervoor 
zoeken we per locatie 1 ouder. De vergaderlocatie wordt later bekendgemaakt; Verder zoeken we per 
groep ca. 5 ouders die mee willen fietsen. 

O Fancy fair op het IKC/de school (in september); 
O De Linge-pubquiz (in oktober) 
 
 
 
Naam + naam & IKC/school kind:  
 
 
E-mailadres:  
 
 
06-nummer: 
 
 
Op de volgende tijdstippen ben ik wel/niet beschikbaar voor overleg 
 
Maandagmiddag van 15.30 uur tot 16.30 uur  wel/niet 
Maandagavond van 19.30 uur tot 20.30 uur   wel/niet 
Dinsdagmiddag van 15.30 uur tot 16.30 uur   wel/niet  
Dinsdagavond van 19.30 uur tot 20.30 uur   wel/niet 
Woensdagmiddag van 13.00 uur tot 14.00 uur  wel/niet 
Woensdagavond van 19.30 uur tot 20.30 uur   wel/niet 
Donderdagmiddag van 15.30 uur tot 16.30 uur   wel/niet 
Donderdagavond van 19.30 uur tot 20.30 uur   wel/niet 
Vrijdagmiddag van 15.30 uur tot 16.30 uur   wel/niet 
Vrijdagavond van 19.30 uur tot 20.30 uur   wel/niet 
 
 
 


