Agenda
6 februari

rapport groepen 1/2

7 en 9 februari

10-minutengesprekken Nijntje en de groepen 1/2

10 februari

speelgoed dag Nijntje en groepen 1/2

18 februari

PLEINFEEST

Er was eens .….
Op zaterdag 18 februari bent u van harte uitgenodigd op ons supergezellige Schroederpleinfeest.
Het thema dit jaar is SPROOKJES !
Om er een spetterend superfeest van te maken voor de kinderen, kunnen wij NIET zonder uw hulp. Wilt u ons
alstublieft die middag helpen bij een spel? Zonder begeleiding kunnen de spelletjes helaas niet worden
gespeeld.
Op zaterdag 18 februari verwachten we iedereen in verkleedkleren rondom het thema sprookjes. Om 14.45
uur verzamelen we op de parkeerplaats tussen het Vespuccicollege en de Schroederschool.
Bij de hoofdingang zal ons pleinfeest worden geopend.De kinderen gaan over de catwalk, door de hal, naar
het plein. Op alle pleinen zijn leuke spelletjes: grote bouncers, snoephappen, schminken, waterspelletjes (dus
zwemkleding mee ) En wat dacht je van lekker griezelen in het spookhuis! Tijdens het hele feest draait het
RAD van Fortuin en zijn er leuke prijzen te winnen.
Muziek en gezellige terrasjes maken dit prachtige feest compleet. Hapjes en drankjes worden met plastic
munten betaald, die te koop zijn bij de muntenverkoopstand. De kinderen krijgen van school een aftekenkaart
voor o.a. pannekoeken, chips en drinken. Deze kaart krijgen ze van hun juf of meester voordat ze het plein
opgaan (Nijntje en de groepen 1/2 krijgen de kaart vrijdag mee naar huis).
Even de tijden op een rijtje:
• 14.45: Verzamelen
• 15.00: Start van de spelletjes (zodra de hulpouders aanwezig zijn bij de activiteiten)
• 18.00: Samen opruimen gevolgd door de KANJERLOTERIJ (info volgt)

Laten we er weer een geweldig feest van maken!

WIJ ZOEKEN SPONSORS VOOR HET RAD VAN FORTUIN
Tijdens het Pleinfeest organiseren we ieder jaar een rad van fortuin met prachtige prijzen.
Als u een prijs ter beschikking wilt stellen dan horen wij dat graag. Neemt u dan contact op
met Monique van Antwerpen (m.vanantwerpen@schroederschool.net)

Elke groep krijgt een aantal spelletjes toegewezen waarop u kunt inschrijven. De inschrijflijst
hangt bij de groep van uw kind. Wilt u liever inschrijven voor een ander spel, schrijft u dan in
bij de desbetreffende groep. Op het prikbord van het grote plein kunt u zien waar u voor welk
spel kunt inschrijven.

Spel
Watertank

Kraaltjes vlechten
Glitter tattoo
Brandblussen
Sponzen gooien
Sjoelen

Voelspelletje
Schiettent
Voetbal
Spookhuis
Grabbelton
Hengelen
Water schieten
Snoephappen
Balgooien
Pannenkoeken kraam
Ring werpen
Mast klimmen
Kabelbaan

Schminken
Spijkerbroek hangen
Waterkussen gevecht

groep leerkracht
Nijntje Ankie
Nijntje Sanne
1/2A

Marjoleine

1/2A
1/2B
1/2C

Marjoleine
Simone

Liselore

3A

Jolanda

3A

Jolanda

4A
4A

Sjoerd
Sjoerd

3/4B

Djoeke

3/4B

Djoeke

5A

Mieke

5A

Hetty

5/6B

Annet

6A
7B
7B
7/8A
7/8A

Jantine
Myrthe
Myrthe
Minke

Minke

8B

Ted

8B

Ted

