Yde - De Punt, december 2018.
Aan alle inwoners van Yde en De Punt,
De schoolfeesttraditie,
Het schoolfeestweekend lijkt nog heel ver weg, maar voordat je het weet is het zover. Het weekend van 14, 15 en 16 juni
2019 nadert met rasse schreden. Het organiserende schoolfeestcomité is dan ook al druk bezig met de voorbereidingen.
Het schoolfeest is een uniek feest in ons tweelingdorp. We vieren het eens in de 5 jaar. Alle inwoners werken er met veel
energie en plezier aan mee en samen zijn we trots op het resultaat. Wie kan niet genieten van kinderen, die verkleed als
prinses of piraat op een door de ouders gebouwde praalwagen? Wat is er mooier dan samen met je dorpsgenoten te
zorgen voor een onvergetelijk schoolfeestweekend waar we de volgende 5 jaren op kunnen teren.
Nieuwkomers in het dorp zullen zich afvragen of dit een traditie is. Jazeker, al meer dan 125 jaar wordt er in verschillende
varianten een schoolfeest gevierd. Neem een kijkje op de website om een indruk te krijgen van het feest door de jaren
heen.
Opgave van kinderen van andere basisscholen.
Het is een feest voor alle inwoners. Ook kinderen in de basisschool-leeftijd die niet op basisschool ‘’ de Duinstee’’ zitten,
maar wel graag mee willen doen kunnen zich ook opgeven voor de bouw van een wagen. Kinderen kunnen worden
opgegeven voor 01-01-2019 via de mail bij: J.Huijben2@kpnplanet.nl. De kinderen worden dan ingedeeld bij
leeftijdgenootjes. Van de ouders van deze kinderen wordt verwacht dat ze een bijdrage leveren aan de bouw van de
wagen waar de kinderen op komen te zitten. Hierbij staat een hoop gezelligheid en saamhorigheid tegenover.
Geldinzameling.
Natuurlijk kost het geld om alle activiteiten rondom het schoolfeest te organiseren. We zoeken dan ook naar inkomsten
via sponsoren, adverteerders, subsidies en dergelijke. Net als in voorgaande edities van het schoolfeest doen we ook een
beroep op iedereen in het dorp. We vertrouwen erop dat iedereen ook nu weer bereid is om een financiële bijdrage te
leveren om de begroting rond te krijgen. De leden van het schoolfeestcommité zullen u thuis bezoeken voor een
financiële bijdrage welke gebruikt zal worden voor het feestweekend. Deze bijdrage is dus niet bestemd voor de
buurtverenigingen of vriendenclubs. We zullen langskomen tussen 4 februari en 1 maart 2019.
En nu vraagt u zich af: wat krijgen we voor het geld?
We hebben een voorlopig programma;
Zaterdag 8 juni 2019
’s Middags zal de jury zich buigen over de straatversieringen en bogen die gemaakt zijn door de verschillende straten en
buurtverenigingen. Ook de gehele entourage en alle voorstellingen die de inwoners bij het thema van de straatversiering
opvoeren worden door de jury beoordeeld. Nieuw dit jaar is dat aan het einde van de middag de prijsuitreiking zal plaats
vinden.
Het schoolfeestcomité stelt een bijdrage voor het bouwen van de bogen en versiering ter beschikking.
Vrijdag 14 juni 2019.
Vrijdag overdag is het feest voor de basisschoolleerlingen. Wat we precies gaan doen blijft een verrassing, maar het wordt
een actieve dag met een lekkere lunch in de feesttent.
Op de vrijdagavond is er een programma in de feesttent. Het is een avond voor de jeugd vanaf de basisschool en voor de
oudere jeugd tot 110 jaar.

Zaterdag 15 juni 2019.
Het dorp zal gewekt worden door de traditionele Herauten die door het dorp gaan.
Zaterdagmiddag staat in het teken van de optocht. Ook voor het bouwen van de wagens stelt het comité een bedrag
beschikbaar. De optocht zal bestaan uit een aantal muziekkorpsen en natuurlijk vele praalwagens gemaakt door ouders
van schoolkinderen, jeugdgroepen, buurtverenigingen en vriendengroepen.
Zaterdagavond is het feest in de feesttent op het evenemententerrein. Het wordt een gevarieerd muziekprogramma en
natuurlijk zal de prijsuitreiking van de praalwagens plaatsvinden.
Zondag 16 juni 2019.
Op zondagmiddag staat een sportieve middag gepland. Invulling van deze middag volgt op een later moment.
Locatie van de feesttent.
Nieuw is dit jaar de locatie van de feesttent. De IJsvereniging, Dorpsbelangen en Stichting Schoolfeest Yde de Punt
hebben de handen ineengeslagen en dit weekend wordt er een start gemaakt om een écht evenementen terrein te
maken van het weiland dat achter de Breukenweg ligt.
Hierover is inmiddels overleg met de gemeente gevoerd. Niet alle wensen zullen voor het komende schoolfeest
gerealiseerd kunnen worden maar er wordt gestreefd naar een terrein waar we jarenlang plezier van kunnen hebben.
Aanmelding voor de wagens, straatversiering en bogen
De aanmelding voor de wagens, straatversiering en bogen is op vrijdag 25 januari van 19.30 uur tot 21.00 uur in het MFA.
Het opgaveformulier is vanaf 14 januari te downloaden op de website.
Hierop kunt u invullen:
• De titel of thema van de wagen/boog/straatversiering en een korte omschrijving van de uitbeelding
• De contactpersoon
• De locatie waar de wagen-, boog- en straatversiering wordt gebouwd

De voorschriften die gelden voor de wagen, boog en straatversiering staan vanaf 14 januari ook op de website.
Als tijdens de inschrijving blijkt dat er gelijke thema’s zijn ingediend, zal in overleg met de betrokkenen worden gekeken
of bijvoorbeeld door een andere uitbeelding de thema’s toch naast elkaar kunnen blijven bestaan. Lukt dit niet, dan
wordt er geloot.
Dit geldt niet voor de zigeunerwagen. (Zie hiervoor het optocht reglement op de website.)

Sociale Media.
Natuurlijk kunt u ons ook volgen via de sociale media op facebook, twitter en Instagram. Op de website van schoolfeest
Yde de Punt staat de laatste informatie. We zijn te vinden op: https://schoolfeestydedepunt.nl

Met vriendelijke groeten,
Stichting Schoolfeest comité Yde – De Punt

