
Beste oud-leerling van de Adelaar! 

 

Je hebt het misschien al gehoord of gelezen, dit jaar bestaat OBS De Adelaar in 

Hoogwoud 50 jaar. Deze bijzondere mijlpaal willen we zeker ook met oud-leerlingen 

en docenten gaan vieren!   

 

Op zaterdag 13 mei a.s. is er op de Adelaar een grote reünie! We hopen op vele 

aanmeldingen en verwachten dat het een prachtige dag gaat worden. Het 

schoolgebouw en het plein zijn die dag tussen 17.00-22.00 uur geopend, voor catering 

wordt gezorgd! Het is tevens de laatste kans om het huidige schoolgebouw te 

bekijken, want dit zal binnen een paar jaar gesloopt worden voor de nieuwbouw.  

    

Tijdens het eten, de koffie met gebak of de borrel zal er genoeg tijd zijn om uitgebreid 

bij te kletsen met oude vrienden, vriendinnen en leerkrachten. Herinneringen 

ophalen, het schoolgebouw bekijken, genieten van foto’s en filmpjes van vroeger en 

vooral het jeugdsentiment weer helemaal terug laten komen!  

   

En hoe leuk zou het zijn om (bijna) je hele klas weer te ontmoeten! Wij kunnen zeker 

jullie hulp gebruiken bij het terugvinden van alle Adelaar leerlingen. Wellicht kun je 

bij aanmelding voor deze avond meteen mailadressen van andere Adelaars 

doorgeven of deze brief zelf doorsturen? Zo krijgen we hopelijk zoveel mogelijk 

klassen compleet en kunnen we er samen een geweldige herinnering van maken.   

  

We hebben geprobeerd de kosten zo laag mogelijk te houden. Hieronder lees je het 

programma en de bijbehorende kosten.   

  

17.00 -22.00 uur  Reünie De Adelaar compleet | Entree € 30,00 | Inclusief 

maaltijd, koffie/thee/gebakje, 1 drankje, borrelhapjes (Let op, exclusief overige 

consumpties welke aan de bar verkrijgbaar zijn)   

 

19.00 - 22.00 uur Reünie De Adelaar | Entree € 15,00 | Inclusief 

koffie/thee/gebakje, 1 drankje, borrelhapjes (Let op, exclusief overige consumpties 

welke aan de bar verkrijgbaar zijn)    

 

Om 22.00 moeten we de reünie helaas beëindigen, maar het staat iedereen natuurlijk 

vrij om samen bijvoorbeeld in de plaatselijke horeca door te gaan!    

   

AANMELDEN  

Stuur een mail naar mailadres: reunie50jaaradelaar@outlook.com en vermeld hierin 

je voor- en (meisjes)achternaam en het jaartal dat je van school bent gegaan. Geef ook 

aan of je de hele avond aanwezig bent of alleen het tweede deel (19.00 -22.00 

uur).  De opgave is definitief als wij je mail hebben ontvangen en het bedrag van  



€ 30,00 of € 15,00 is bijgeschreven op bankrekening NL25 RABO 03507 12514 t.n.v. 

Ouderraad OBS de Adelaar.   

 

Ben je lid van Facebook, volg dan onze pagina ‘Reünie 50 jaar Adelaar’ voor het 

laatste nieuws en om te zien wie er allemaal gaan komen. Het zou ook heel leuk zijn 

als hier om de voorpret te vergroten al foto’s worden geplaatst!  

 

Wij hebben er ontzettend veel zin in en bruisen van enthousiasme om iedereen weer 

te spreken. Aarzel niet, meld je snel aan en verspreid dit bericht zoveel mogelijk om 

van deze reünie een groot succes te maken!  

   

Namens de organisatie 

OBS de Adelaar Hoogwoud  

 

 

 


