Beste leerlingen, fans, wachtlijsters,ouders.
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Frankpop “Heroes” 23 juni 2017
De datum van Frankpop komt lijkt nog ver weg maar de
kaartverkoop is al gestart. Wees er vroeg bij!
De kaarten kosten 5 euro en liggen bij Frank op de plank en
bij metropool. Op de avond zelf kosten de kaarten 7,50 euro.
Via www.metropool.nl zijn ze ook verkrijgbaar maar dan
betaal je administratiekosten erbij.
Voor iedereen die meedoet is het belangrijk de volgende
repetitiedata vrij te houden:

zondagmiddag 11 juni en 18 juni
Op 21 mei is er een repetitie voor leerlingen met een speciale rol, zij krijgen
hiervoor een persoonlijke uitnodiging.
De repetities vinden plaats op basisschool ’t Schöppert volgens een
tijdschema. Dit tijdschema komt t.z.t op de website www.frankmeijer.nl te staan
zodat je kunt zien wanneer je aan de beurt bent.
Hou er ook alvast rekening mee dat je op vrijdag 23 juni aan het einde van de
middag in Metropool moet zijn voor een “doorloop”. Alle belangrijke Frankpoptips
krijg je ook nog mee op papier!

Feestdagen en vakantie
In de meivakantie, 22 april t/m 7 mei is er geen gitaarles. Op feestdagen zoals 2-e
paasdag (17 april), hemelvaartsdag en de vrijdag erna (25-26 mei), en 2-e
pinksterdag (5 juni) is er ook geen les. De zomervakantie begint op 15 juli.

Kampvuuravond 13 mei
Hoewel we al midden in de voorbereidingen zitten van
Frankpop, zijn we ondertussen ook al druk met het nieuwe
kampvuurboekje. Nummer 18!
40 jaar geleden, in mei 1977 nam Frank voor het eerst de gitaar
ter hand en leerde aan het kampvuur zijn eerste liedjes (Let it
be!). Hier begon zijn liefde voor de gitaar. Dus een goede reden
om 40 jaar later, 13 mei 2017 weer een gezellige
kampvuuravond te organiseren.
Het boekje zal waarschijnlijk half april klaar zijn, dit wordt
bekend gemaakt op www.frankmeijer.nl en de sociale media.
De prijs blijft 3,50 per persoon, inclusief boekje.
De kampvuuravond wordt weer gehouden in de mooiste kampvuurkuil van
Nederland aan de Vikkerhoekweg in Hengelo.
Voor actueel nieuws en nostalgische ouwe koeien,
raadpleeg www.frankmeijer.nl

