
 

Kermis Lettele 2022 
 
 
Hallo jongens en meisjes, (en ouders),  
 
Hebben jullie al weer zin in de kermis? Wij hopen dat we dit jaar de kermis 
weer kunnen gaan vieren met elkaar op het kermisterrein. 
 
Met deze brief willen we jullie informeren rondom de activiteiten voor de basisschool jeugd.  
 

 
Vrijdag 05 augustus; 
 

- Van 17:00 tot 18:00 uur, is er een mini disco voor alle kinderen in de feesttent. Kom je verkleed? Of wil 
jij ook geschminkt worden? Dat kan!  
 

- Om 19:00, gaat de optocht door het dorp van start heb jij je al opgegeven?? 
 

 
Zaterdag 06 augustus; 
 
       -    Om 10:00 uur, start de trekkerrace. De trekkerrace is voor kinderen tot 4 jaar. Neem je eigen trekker 
mee. Mocht je er geen hebben zijn er een paar aanwezig. Je kan je vanaf 09:45 opgeven in de feesttent. 
 
       -    11:00 uur, zijn de KINDERSPELEN voor de onderbouw groep 0 t/m groep 4. 
            Opgave is niet nodig, maar, net zoals voorgaande jaren, krijgt alleen diegene die meedoet aan      deze 
kinderspelen een presentje. 
 
      -    Om 11:00 uur, is er een mini zeskamp voor de kinderen van de bovenbouw. Groep 5 t/m 8. Opgeven kan 
in groepjes van minimaal 4 en maximaal 6 personen. Graag onderstaande informatie invullen en opsturen voor 
maandag 25 juli naar louettetenhave@hotmail.com  
Groepsnaam; 
Alle namen van de groepsleden; 
Klas;  
 
Alle kinderen die meedoen aan de zeskamp krijgen een presentje. We gaan er vanuit dat er per team een 
ouder / verzorger mee gaat als begeleider. Wil je wel graag mee doen, maar je hebt (nog) geen team, geef je 
dan ook gewoon op, wij zorgen dan voor een goede indeling! 
 
 
Zondag 07 augustus; 
 

- 13:00 uur in de feesttent maken we de winnaars bekend van de kleurwedstrijd. Dit wordt bekend 
gemaakt door een heel speciaal iemand. Wil jij winnen? Doe dan mee en kleur de kermis kleurplaat. 
Vergeet niet je naam, leeftijd, adres en telefoonnummer in te vullen.  

 

 
Natuurlijk zijn alle kinderen die niet in Lettele op de basisschool zitten van harte welkom om aan alle 
activiteiten deel te nemen. 
 
Namens de S.E.C.L., graag tot ziens! 
- Deelname is op eigen risico – 
 

 

mailto:louettetenhave@hotmail.com


Kleurwedstrijd 2022  
 

 

De tekening kun je tot donderdag 04 augustus in de brievenbus doen bij de Wichinksweg 6 in Lettele. 

Naam: 
Leeftijd: 
Adres: 
Telefoonnummer: 


