
 

 

“Waar onderwijs en toekomst hand in hand gaan.” 
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Programma 

10:30—11:30 Podiumoptreden 

Alleen toegankelijk voor leerlingen en hulpouders 

11: 30—11:45 

Klaarzetten lunchgerechten in de groepen 

11:45—12:45 Lunch 

Lunch, met gerechten uit de diverse landen. Hier-

voor zijn alle ouders uitgenodigd 

12:30—13:00  

Klaarzetten spellencircuit  

13:00—14:30 Spellencircuit 

met o.a. springkussen, zeskamp, blikgooien etc. 

Ook zal er popcorn, suikerspin, limonade aanwezig 

zijn. 

14:30—15:00 Afsluiting special guest 

Zomerfeest 18 juli 

Op woensdag 18 juli vieren wij het 

zomerfeest op  school. Het zomer-

feest staat in het teken van landen. 

Hiervoor hebben wij gekozen omdat 

wij als school trots zijn op onze diver-

siteit in culturele achtergrond bij 

ouders, leerlingen en leerkrachten. 

Elke groep heeft een ander land als 

thema. In de week voorafgaande aan 

het zomerfeest wordt er in de klas 

aandacht besteed aan dit land. Denk 

hierbij aan de taal, de cultuur, geo-

grafie etc. We hopen op deze wijze 

het schooljaar spetterend af te slui-

ten. 
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Woensdag 18 juli zomerfeest! Tot 15.00 Indeling van de landen 

Startgroep en groep 1-2: 

Nederland 

Groep 2-3: 

Marokko 

Groep 3: 

Italië 

Groep 4: 

Duitsland 

Groep 5-6: 

India 

Groep 6-7: 

Turkije 

Groep 7-8 

Suriname 
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Podiumoptreden 

Het podiumoptreden is vanaf 10:30. 
De leerlingen doen een optreden dat 
in het teken staat van het land van 
de betreffende groep. Kinderen kun-
nen hierbij zingen, dansen op beken-
de muziek uit het land of een volks-
dans doen. 

Wij zoeken ouders die de groepen 
ondersteunen en helpen bij het op-
treden.  

Misschien zijn er ouders die vanuit 
de eigen culturele achtergrond iets 

met de leerlingen willen instuderen. 
Dit kan natuurlijk ook voor een ande-
re groep, dan de groep van uw eigen 
zoon/dochter.  

Misschien zijn er ouders die groepen 
kunnen helpen met speciale kleding 
uit betreffende landen. We hebben 
in de week voor het optreden de tijd 
om hier voor iets in te studeren.  

U kunt zich hiervoor opgeven op de 
lijst die bij de deur van de groep 
komt te hangen.  

Klaarzetten lunchgerechten en lunch 

Om ongeveer 12.45 zal de lunch afgelopen 

zijn. Een gedeelte van het spellencircuit 

zal dan al geplaatst zijn . Maar we hebben 

dan nog een aantal handen nodig van ou-

ders om de rest nog even neer te zetten.  

Het spellencircuit zal om 12.00 starten. De 

leerlingen krijgen een stempelkaart waar-

mee zij langs de  verschillende spellen 

kunnen gaan. De spellen worden begeleid 

door leerkrachten en ouders. Vindt u het 

leuk om een spel te begeleiden, geef uw 

zelf dan op via de intekenlijst, welke ook 

bij de deur van de groep komt te hangen. 

Het spellencircuit duurt tot 14.30. 

Het zomerfeest zal worden afgesloten met 

een spetterend optreden van een special 

guest die door een van onze ouders is 

geregeld. Dit zal tot ongeveer 15.00 uur 

duren. 

Aan alle ouders wordt gevraagd om 
een lunch gerecht te verzorgen van-
uit het land van de groep.  

U kunt, indien dit mogelijk is het-
lunchgerecht in de morgen al mee-
nemen. Let hierbij wel op dat we 
geen koeling hebben op school. 
Uiteraard kunt u het gerecht ook 
meenemen om 11.30. Als alle ou-
ders een gerecht maken, dan heb-
ben we ook voldoende voor alle 
ouders die bij ons komen lunchen.  

U hoeft natuurlijk niet alleen te lun-
chen in de klas van uw zoon of 
dochter. U kunt ook gerechten 
proeven in een andere groep. In de 

groepen 1 t/m 4 mogen kinderen 
alleen onder begeleiding van een 
ouder naar een andere klas. De 
leerlingen vanaf groep 5 mogen ook 
zelfstandig naar een andere klas om 
een lunchgerecht te halen.  De leer-
krachten zijn zelf in de eigen klas en 
hebben niet de mogelijkheid om 
met de kinderen door de school te 
gaan.  

Vanaf morgen hangt bij de groepen 
komt een intekenlijst. Hierop kunt 
aangeven wat u gaat maken. 

De lunch duurt tot ongeveer 12:45 

Spellencircuit 

Leerlingen 

 Alle leerlingen zijn natuurlijk van harte welkom. Na 12:30 mogen alleen de 

leerlingen vanaf groep 7 en 8 zonder begeleiding meedoen aan het spellen-

circuit. De leerlingen t/m groep 6 zijn aanwezig met begeleiding van een 

ouder, opa/oma etc. De leerkrachten staan namelijk bij de activiteiten en 

zijn niet in staat om de leerlingen te begeleiden. Leerlingen die worden op-

gehaald door Freekids zullen ook gewoon worden meegegeven met 

Freekids om 12.30. Bent u zelf aanwezig samen met uw zoon/dochter ver-

geet dan niet om de naschoolse opvang hierover in te lichten. Licht hierover 

ook de leerkracht in, niet dat we per ongeluk een leerling meegeven aan de 

naschoolse opvang. 

Oudercommissie 

 Het zomerfeest wordt mede mogelijk 

gemaakt door de gelden vanuit de ouder-

commissie.  Namens de kinderen willen 

we u dan ook nogmaals bedanken voor 

uw ouderbijdrage van dit jaar.  

Ideeën 

 Heeft u als ouder nog een leuk idee voor 

een spel of activiteit? Bijv. schminken, 

henna schilderen o.i.d.? We zouden het 

heel fijn vinden als u ons wilt helpen.  

 


