
De Heren Hoofden van OPenbare
P.C.0. en R.K. lagere scholen
te
D r a c h t e n"

I [raehten, daturn Postmerk.
Va3 de raambil.ietten en pere za1 het U ongetwijfeld be-
kend zljn dat áe volière-verenlging rrDrachtster Vogel-
vrlenilentt te Drachten op 11, 12, 1t en 14 december &'s.
1n de foyer van trDe Laweln een districtstentoonstelling
zal houden.
0p deze tentoonstelling zullen pln. 700 volière-vogels
te zlen en te horert ziin.
SÍlj zlJn van mening dat dit een unieke gelegenheid is
voór dó kinderen ván Uw school om eens kennie te maken
met zotíL grote verscheid.enheiit aan vogels als kleurka-
narles, tiopische vogels, parkieten, kwartele en dulfjee.
De enlree hebbgn wij z'o laag nogelijk gehouden' naneliik
J' A.25 per kind.
!{ocht U besluiten met één of meer klaesen deze tentoon-
etelting te bezoeken, dan willen wij Saarne vooraf geÏn-
formeerd zijn wanneer U kornt en zo mogelijk net hoeveel
kinderen
U kunt daarvoor gebruik maken van onderstaand strookJe.
'De openingetljden zijn: woensdag 20 - 22 uur

donderdag 10 22 uur
vrijdag 10 22 uur
zaterdag 10 1B uur.

Gaarne in afwachting van Uw komst,

hoogachtend,
IIet Bestuur.

Elerl:eeg afkninnen._-----gà--

Ondergetekgnde, ...o......,....hoofd van de ............r
SChOOI , A/d ...... ........., deelt mede Op ...... deCembef

&.Bo O& r o. o..... UUf met p1n. ........ kindefen naaf UW

tentoonstelling te komen 
Het Hoofd,

Inleveren (of verzenden) vóór 7 december 8.Ê. bii (aa.n)
de eecr&ris de Heer J. Keuning, Hout1.aan 79, Drachten.
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