NIEUWSBRIEF 10-02-2017
Agenda
18 februari
27 februari t/m 3 maart
6 maart
13 maart
14 en 16 maart
15 en 16 maart
21 maart

PLEINFEEST
Carnavalsvakantie
studiedag; leerlingen vrij
Nijntje geopend
2e rapport groepen 3 t/m 8
adviesgesprekken groep 8
10-minutengesprekken groep 3 tot 7
inloopochtend voor nieuwe ouders

PLEINFEEST 2017

Er was eens .….
Op zaterdag 18 februari bent u van harte uitgenodigd op ons supergezellige Schroederpleinfeest.
Het thema dit jaar is SPROOKJES !
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. pannenkoeken, 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!

reminder
Er was eens….
Hulpouders gezocht !!!!! Nog niet alle activiteiten zijn voorzien van hulpouders.
Om er een spetterend superfeest van te maken voor uw kinderen, kunnen wij NIET zonder uw
hulp. Wilt U ons alstublieft zaterdagmiddag 18 februari helpen bij een spel? Zonder
begeleiding kunnen de spelletjes niet worden gespeeld.
Elke groep heeft een aantal spelletjes toegewezen gekregen waarop u zich in kunt schrijven.
De inschrijflijsten hangen bij de groepen op de prikborden.
Zet de datum in uw agenda en houd deze dag vrij !!
Alvast bedankt namens ALLE kinderen van de Schroederschool.

KANJERLOTERIJ !
op het pleinfeest

Er was eens……….
Zou het geen sprookje zijn als u het
KLM -ticket of één van de andere mooie
prijzen wint ?
18 februari om 18.00 uur
loten : naf 10,-

*fantastische prijzen*
Tijdens het feest kunt u loten en geldmunten kopen. U moet wel bij de trekking aanwezig zijn, want de
loten worden op nummer uitgegeven en op nummer getrokken. Als het getrokken nummer niet (meer)
aanwezig is, wordt een volgend nummer getrokken!

DANK AAN ALLE SPONSORS!

