
Schoolfeest:  

Het thema van het schoolfeest is “D’isney wat het lijkt”. In elk lokaal wandel je een ander 

Disney thema binnen.  

Sponsorloop 

Op vrijdag 17 maart zijn alle kinderen van groep 1 t/m 8 vanaf 11.45 uur vrij. Op uiterlijk 

maandag 13 maart mogen de kinderen hun lijst met sponsors bij hun stamgroepleider 

inleveren. Om 15.00 uur verwachten we alle kinderen van groep 1 t/m 8 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 15.10 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 

lokaal van 't Overstapje (achterin op de benedengang) 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 13 

maart tot vrijdag 17 maart is er in de ochtenden tussen 8.20 uur en 8.30 uur een 

voorverkoop buiten op het plein of beneden in de hal (bij slecht weer). We zullen een QR- 

code aanmaken die u kunt scannen om uw betaling te doen, maar u mag ook contant 

betalen. 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 

Daarnaast is het ook een gebruik dat wij op het schoolfeest allerlei lekkere hapjes neerzetten 

die door u worden gemaakt. Deze hapjes zijn dan tegen een kleine vergoeding te koop. Bij de 

stamgroep van uw kind hangt een lijst, waarop u kunt aangeven wat u mee kan nemen. De 

gerechten die buiten de koelkast kunnen blijven, kunnen op de ochtend van 17 maart in de 

aula worden afgegeven. Het zou fijn zijn als u er een briefje bij kunt doen met daarop de 

ingrediënten. De gerechten die niet al te lang buiten de koelkast kunnen staan, kunnen 17 

maart tussen 14.30 en 15.00 uur in de aula afgegeven worden. Als u iets lekkers inlevert, 

ontvangt u een waardebon, waarbij u op het schoolfeest een bordje met lekkers bij het 

buffet kunt halen. We hebben helaas geen mogelijkheid om dingen te verwarmen of af te 

bakken. Denk eraan om schalen etc. de naam van uw kind + stamgroep te zetten, dan komt 

het weer bij u terug. 

Er is ook een bar aanwezig in de aula waar verschillende soorten drinken te koop zijn. 

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 is er ook een enveloppentrekspel. Voor 2 strippen (op een volwassene 

strippenkaart) of €1,00 mag je een envelop trekken. Sommige enveloppen zijn gevuld met 

een nummertje. Vindt u een nummertje dan heeft u een prijs, bij een lege envelop heeft u 

helaas geen prijs. De ondernemers van omgeving Zijdelwaard hebben verschillende 

cadeaubonnen/pakketten samengesteld voor ’t Startnest. We kunnen zeker nog van dit 

soort donaties gebruiken! Dus heeft u iets in de aanbieding, kunt u mailen naar: 

c.pronk@startnest.nl.  

 
Thema 

 
Activiteiten 

 
Aantal 
strippen 

Monster en Co. 
Knijsterbek 
 

Stressbal maken 
Blik gooien 
Boekenlegger maken 

2 
1 
1 

Cars 
Konartel 

Sleutelhanger 
Cars figuur knutselen met ijsstokjes 
Rol de band naar takel 

2 
1 
1 

Mickey Mouse 
Krullevaar 

Mickey dromenvanger 
Werp de lolly 
Bibbervissen 

3 
2 
2 

Aladdin  
Paradijsvogel 

Kop van Jut 
Vliegend tapijt race 
Haarband Jasmine maken 
Zwaard Aladdin 

2 
1 
3 
2 
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Frozen  
Kiekendief 
 

Olaf Slush beker (gevuld met slush-puppy) 
Op de foto als Olaf 
Toverstaf maken 
Kroon maken 

2 
1 
3 
1 

Junglebook  
Buitelgans 

Slang Ka knutselen 
Touwtje trekken 
Junglepret 

1 
3 
2 

Sneeuwwitje  
IJsvogel 

Sneeuwwitje wakker kussen 
Spiegel knutselen 
Edelstenen zoeken in de mijn 

1 
2 
2 

Peter Pan  
Maraboe 

Waxinelichtje houder met tule 
Waxinelichtje houder Peter Pan of Tinkerbell 
Ooglapje maken 
Haaien parcours afleggen 

2 
3 
1 
2 

Ariël  
Oeroeboeroe 

Vissenspel 
Schelpen werpen 
Zeemeermin knutselen 

2 
1 
2 

Superhelden 
Kraanvogel 

Superhelden maskers maken 
Superhelden armband maken 
Superhelden ballen gooien 

1 
1 
2 

Kleuterspeelzaal Lasergamen 2 

RT lokaal Glittertattoo 2 

Aula Buffet (open vanaf 16.00 uur) 
Bar 
Enveloppenspel 

diverse 

Gang beneden Kinderbuffet diverse 

't Overstapje  
(naast Buitelgans) 

Garderobe + plaatsen kinderenwagens e.d.   

 

Opruimen 

Om 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! 

 


