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Beste ouders/verzorgers,



















Wist u dat…
 wij het jaar leuk afsluiten?
er daarom een Eindfeest is?
op het Eindfeest iedereen vrolijk is?
er spelletjes voor de kinderen zijn?
kinderen optreden voor ouders?
ouders gezellig elkaar kunnen ontmoeten?
het slim is om van te voren kaarten te kopen?
er ook consumptiekaarten verkocht worden?
er een ouderband optreedt?
ouders natuurlijk wel zelf op de kinderen
letten?
de Ouderraad en de commissie heel veel werk
hebben verzet voor de organisatie?
er intekenlijsten bij ieder lokaal hangen voor
hulp bij de spelletjes?
wij u vriendelijk verzoeken in te tekenen bij
een onderdeel?
de weergoden ons altijd nog goed gezind
waren?
groepen 8 om 19.50 uur hun afscheidslied
zingen?
er dan altijd een traantje wordt weggepinkt?
(door ouders hoor!)
het Eindfeest stipt stopt om 20.00 uur?
een ‘handje helpen’ bij het opbreken traditie
is?
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Eindfeest…
Ons jaarlijks Eindfeest staat gepland op vrijdag 26
juni van 17.00 uur tot 20.00 uur.

Het einde van het schooljaar is alweer duidelijk in
zicht. We zijn druk met rapporten, gesprekken,
kleuterafscheid, musical; het is een drukke tijd
maar....als kers op de taart organiseert de ouderraad
‘Het Eindfeest!’
Dit jaar vindt het Eindfeest - voor alle ouders,
kinderen, broertjes en zusjes- weer plaats op het
schoolplein. Het feest wordt om 17.15 uur officieel
worden geopend met een verrassingsoptreden door
alle leerkrachten, waarna er naar gelieve
geworsteld, gejut, gehopst , gehangen, gecaked,
getattood, en gehapt kan worden.
Een swingende ouder- band zal het feest opluisteren
op het midden-en bovenbouw plein. Hier kan ook
een hapje worden gegeten en zal de bier- en
limonadetap niet ontbreken.

Bij het Pannaveldje verrijst een kinderpodium.
Kinderen kunnen hier in klassenverband of
individueel optreden. Een lied, een act een verhaal
of toneelstukje, het kan allemaal. Hiervoor moeten
de kinderen zich vooraf opgeven bij hun leerkracht.
Als er bij het optreden muziek gedraaid moet
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worden dan is het noodzakelijk om op woensdag 24
juni een originele CD in te leveren met het af te
spelen nummer daarop geschreven.

Spelletjeskaarten voor dit eindfeest zijn op school te








woe 23jun en do 25jun advies gesprekken gr7b
di 23 jun afscheidsavond gr 8a voor
genodigden…
woe 24 jun afscheidsavond gr 8b voor
genodigden…
do 25 jun 2e rapport…
vr 26 jun Eindfeest…
vr 3 jul tot 12.00u

Met vriendelijke groet,
Eva de Beijer-Kock, Françoise Blaauw, Ivica
Timman-Grobben (teamleiders) en Reina Atteveld
(directeur)

koop op 24, 25 en 26 juni in de hal van de school
bij de OR-leden voor 3,- euro per stuk.
De opbrengst van het feest komt ten goede aan
activiteiten van de school.

Komt Allen! Vier met ons het uiteinde van dit,
weer prachtige, schooljaar!
NB: De kinderen van de groepen 1 tot en met 8
zijn die dag vanaf 12.00 uur vrij, zodat de opbouw
van het feest kan beginnen.
TOT ZIENS OP HET EINDFEEST
Ouderraad en de Eindfeest commissie
Een bijzonder feestje…
De oudste kleuters hebben weet een bijzonder
feestje gevierd. Nieuwsgierig? Klik maar even hier
Belangrijke data…
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