
Veenendaal, september 2022

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Dit jaar bestaat onze school 45 jaar! Dit lustrum willen we niet ongemerkt voorbij laten
gaan en daarom organiseren we als school een feestweek. Deze feestweek vindt plaats
in de week van maandag 26 t/m vrijdag 30 september.

Hoe ziet de week eruit:

Op maandag 26 september starten we de week feestelijk met de kinderen. ‘s Middags
eten we met de kinderen pannenkoeken op school! De kinderen hoeven daarom géén
lunch mee te nemen. Wanneer uw kind geen pannenkoeken lust, is het wel verstandig
om iets voor de lunch mee te geven.

Om dit mogelijk te maken is iedere groep op zoek naar pannenkoekenbakkers.
De pannenkoekenmix wordt verzorgd door school. Vindt u het leuk om pannenkoeken
te bakken, wilt u dit dan doorgeven aan de leerkracht van uw kind(eren).

Op dinsdag 27 september organiseren we een spelletjesochtend voor de groepen 1 en
2. Voor de groepen 3 t/m 8 verzorgen we ‘s middag workshops. Wanneer we voor deze
activiteiten hulp nodig hebben, hoort u dat van de leerkracht.

Woensdag 28 september wordt er een vossenjacht georganiseerd door de school. U
kunt hier als gezin aan mee doen. De vossenjacht vindt plaats in de omgeving van de
beide locaties. De leerkrachten zullen zich verkleden als ‘vos’ en geven elk kind een
stempel. De start is vanaf 17.00 uur op locatie De Reede. De vossenjacht eindigt om
19.00 uur ook op het schoolplein van de Reede. De stempelkaart krijgt u bij de start.



Op donderdag 29 september gaan we een dagje uit met de kinderen. We starten deze
dag om 08.30 uur in de klas.

De kinderen van de groepen 1 gaan naar speelboerderij ‘de Boterbloem’. Om dit
mogelijk te maken zijn we op zoek naar ouders die willen rijden. Het gaat hierbij om het
brengen (09.00 uur) en ophalen (14.00 uur) van de kinderen.

De kinderen van de groepen 2 gaan naar speelboerderij ‘Happy Farm’. Om dit mogelijk
te maken zijn we op zoek naar ouders die willen rijden. Het gaat hierbij om het brengen
(09.00 uur) en ophalen (14.00 uur) van de kinderen.

De groepen 3 t/m 8 gaan naar het Dolfinarium in Harderwijk. Deze groepen gaan met de
bus naar Harderwijk. De bus vertrekt om 9.00 bij station West. We verwachten rond
16.30 uur weer bij station West te zijn.

Op deze dag zorgen wij voor eten en drinken. De kinderen van groep 3 t/m 8 mogen wel
een tussendoortje meenemen, maar géén geld.

Op vrijdag 30 september sluiten we de feestweek af. Deze dag worden de kinderen
getrakteerd op een ijsje.

We hopen met elkaar op een fijne en feestelijke schoolweek.

Met vriendelijke groet,

De lustrumcommissie.


