Schoolfeest:
Het thema van het schoolfeest is
“It’s all-in the mixxxxxx”.
In elk lokaal wandel je een andere stijl binnen.
Sponsorloop
Op vrijdag 5 april zijn de kinderen van groep 1 t/m 4 vanaf 12.00 uur vrij. De groepen 5 t/m
8 hebben ’s middags gewoon school. Op uiterlijk vrijdag 5 april mogen de kinderen in de
ochtend hun lijst met sponsors bij hun stamgroepleider inleveren. Om 14.50 uur verwachten
we alle kinderen van groep 1 t/m 4 op school en kunnen zij hun stempelkaart ophalen bij de
stamgroepleider. De stamgroepleiders staan op het schoolplein om de kinderen te
verwelkomen. Het startsein wordt om 15.00 u. gegeven.
School open
Na de sponsorloop gaan we naar binnen. Het zou fijn zijn wanneer we de drukte op de brug
een beetje verdelen zodat iedereen op een prettige manier naar binnen kan komen. In het
expressielokaal is plaats om je jas neer te leggen. Je wordt verzocht om in dat lokaal ook de
kinderwagens en buggy´s te parkeren zodat deze niet de (nood) uitgangen blokkeren.
Strippenkaart
Voor het schoolfeest heeft iedereen een strippenkaart nodig. Een 10 strippenkaart voor
volwassenen kost € 5.00. Voor kinderen kost de 10 strippenkaart € 2,50. Vanaf maandag 1
april tot vrijdag 5 april is er in de ochtenden tussen 8.30 uur en 8.45 uur een voorverkoop in
de benedenhal. Probeer gepast te betalen. Natuurlijk kunt u op vrijdag ook strippenkaarten
tijdens het feest kopen. Tip: Zet de naam en klas op de strippenkaart. Bij verlies komt de
kaart weer sneller terug bij de eigenaar. De verkoop van de strippenkaarten vindt tijdens het
schoolfeest plaats in de benedenhal.
Buffet
We rekenen op een grote opkomst daarom is een goed gevuld buffet noodzakelijk. Bij de
stamgroepen hangen lijsten met hapjes die er gemaakt kunnen worden.
Op 5 april kunnen de gerechten voor het buffet gedurende de gehele dag en uiterlijk voor de
start van de sponsorloop in de aula op het podium neergezet worden.
Graag alle schalen en messen e.d. voorzien van een naam zodat we het zo spoedig mogelijk
weer aan je terug kunnen geven. Bij alle gerechten is het handig wanneer er een kaartje bij
zit met daarop de belangrijkste ingrediënten.
Workshops
In elk lokaal is een activiteit te doen. In onderstaand schema is een overzicht van de
activiteiten te vinden, zodat de kinderen zich vast kunnen voorbereiden op wat er te doen is.
Het is belangrijk dat je kind met een begeleider naar het schoolfeest komt. Wanneer er geen
activiteiten voor de kinderen zijn of geen geschikte workshop voor je kind beschikbaar is
verwachten we dat je zelf je kind gezelschap houdt. Bij sommige workshops kan een wachtrij
ontstaan. Wij hopen hiervoor op begrip.

In de aula staat de OR klaar met een enveloppenspel. Voor 2 strippen ( op een volwassene
strippenkaart) mag je een envelop trekken. Wanneer er een bonnetje inzit correspondeert
die met een prijs. Is de envelop leeg, wint u helaas niets. De ondernemers van
winkelcentrum Zijdelwaard hebben verschillende cadeaubonnen / pakketten samengesteld
voor ’t Startnest. Ook een ouder met een eigen klusbedrijf heeft 1 uur klussen ter
beschikking gesteld. We kunnen zeker nog van dit soort donaties gebruiken! Dus heeft u iets
in de aanbieding, kunt u mailen naar: c.pronk@startnest.nl.
Workshops:
Lokaal: Buitelgans

Krokodil maken (knutsel)
Spiraalslang (knutsel)

Thema: Afrikaanse jungle

Aapjes voeren (spel)

Lokaal: Kiekendief

Eendjes vangen (spel)
Zeepbel maken (doe-activiteit)

Thema: Onderwater wereld

Shark puppet (knutsel)

Lokaal: Maraboe

Silent disco (20 knd)

Thema: The future
Lokaal: Knijsterbek

Strijkralen ketting (knutsel)
Hawaislinger maken (knutsel)

Thema: Caribbean

Bananen vangen (spel)

Lokaal: Paradijsvogel

Sokpaardjes maken (knutsel)
Cowboyhoed (knutsel)

Thema: Wild wild west

Kruisboogschieten (spel)

Lokaal: Konartel

Sneeuw(schud)bol maken (knutsel)
Pinguïn bibberspiraal (spel)

Thema: Antartica
Lokaal: Luistervink

Thema: Lab Experience

Diverse proefjes in het lokaal.

Lokaal: Oeroeboeroe

Kroon maken
Verkleden en foto maken achter fotoraam

Thema: Royalties
Aula

Drinken + buffet
Enveloppenspel

Speellokaal (naast de keuken)

kledingmarkt

Expressielokaal

garderobe

Malmok

Kindersnoepkraam
filmpje

Opruimen
Om uiterlijk 18.30 uur willen we het feest afsluiten. We stellen het zeer op prijs wanneer de
mensen die zich hebben opgegeven en degenen die nog aanwezig zijn een helpende hand
toesteken om de school weer netjes op te ruimen. Vele handen maken licht werk!
Tot ziens op het schoolfeest!

