Donderdag 11
juli 2019
Brinkschool
Eindfeest
"Reis rond de

wereld"
Ter voorbereiding
Vanaf 25 juni hangen er bij de klassen 2 inschrijflijsten.
Zoals ieder jaar nemen alle kinderen een zelfgemaakt gerecht mee naar het feest. Op de ene lijst kunt u
aangegeven welk gerecht u wilt maken en het strookje meenemen van het gerecht wat u wilt maken.
Op de andere lijst kunt u zich intekenen voor begeleiding van één van de activiteiten tijdens het

eindfeest.
De dag zelf
De kinderen hebben 11juli volgens normale tijden les en zijn dus om 14.00u uit. Om 15.45u worden ze
weer op school in hun eigen klas verwacht.
Het is de bedoeling dat ze volgens het thema van de klas verkleed zijn. Via de leraren verneemt u wat
het thema van de klas is.

Niet bederfelijke hapjes kunnen 's ochtends mee naar school genomen worden. De rest van de hapjes
kunnen om 15.45u mee naar school genomen worden en in de gymzaal neergezet worden. Met
uitzondering van het fruit, dat kan in de fruitkraam op het plein neergezet worden.
TIP: Voorzie schalen en borden van een naam en neem ze na het feest weer mee naar huis!
Om 16.00u start de grote optocht (rondje door de buurt). We willen jullie vragen de kinderen toe te
juichen als ze terug het grote plein opkomen voor een extra leuke start van het eindfeest.
Na opening van Alice kunnen de kinderen aan het spelcircuit beginnen.
Tijdens het eindfeest is er voor ouders/verzorgers van de kinderen de mogelijkheid om een drankje te
drinken. Er kan alleen met contant geld betaald worden en bij voorkeur zoveel mogelijk met gepast geld
L bon = €0,50. Wijn en bier is 2 bonnen en frisdrank is 1 bon. De bar opent na het openingswoord van
Alice en sluit om 18.45u.

Afval scheiden en opruimen
Zoals jullie weten scheiden we op school zoveel mogelijk het afval, dus ook tijdens het eindfeest. De
biologisch afbreekbare bordjes en bestek kunnen na gebruik in de Bio-afualbak. Ook plastic en restafual
worden apart ingezameld. Het verzoek is om hier allen aan mee te werken.
Om 19.00u begint het opruimen en alle hulp is welkom, vele handen maken licht werk!
Wij hebben er heel veel zin in en zien jullie allemaal graag op het eindfeest!
PS: De

kinderen mogen vrijdag 12 juli een beetje uitslapen. Zij worden uiterlijk om 9.00u in de klas

verwacht.

