Beerzerveld, 21 maart 2019
Koningsspelen en vrijmarkt
Beste ouders,
Op vrijdag 12 april staan de Koningsspelen en de vrijmarkt gepland. Samen met de
activiteitencommissie hebben we voor deze dag leuke activiteiten bedacht. De kinderen
beginnen ’s morgens met het Koningsontbijt. Om 9.30 uur gaan alle groepen kijken naar de
landelijke opening van de Koningsspelen. Deze wordt rechtstreeks uitgezonden op de
televisie en wordt geopend door koning Willem-Alexander. Daarna gaan we verschillende
spelletjes doen in en rond school. De kinderen hoeven op deze morgen geen drinken en fruit
mee te nemen. Om 12 uur is iedereen vrij.
’s Middags om 14.00 uur begint de vrijmarkt en deze duurt tot 16.30 uur.
Er zullen verschillende leuke activiteiten georganiseerd worden.
Zelf spullen verkopen
Je mag tijdens de vrijmarkt zelf spullen verkopen. Er zal op het plein ruimte
gemaakt worden waar je, vanaf 13.15 uur, een kleed neer kan leggen.
Heel Hoekstee Bakt
We organiseren de wedstrijd ‘Heel Hoekstee Bakt’. Iedereen
mag taartjes, cup cakes, hartige hapjes, etc. maken. Deze
kunnen op school ingeleverd worden op donderdag 11 april.
Er is een voorwaarde waar je aan moet voldoen: De
lekkernijen moeten minimaal 1 dag houdbaar zijn.
Donderdagmiddag 11 april zullen de meester en juffen de
lekkernijen beoordelen. Een dag later, tijdens de vrijmarkt,
mag iedereen proeven. Aan het einde van de vrijmarkt worden
de bakkampioenen van De Hoekstee bekend gemaakt!
Hoekstee Got Talent!
De leerlingenraad heeft ook nog iets leuks bedacht. De kinderen kunnen zich opgeven voor
de wedstrijd ‘Hoekstee Got Talent!’. Heb je een mooie goocheltruc, kun je een liedje zingen
of playbacken of kun je iets anders bijzonders dan mag je dit laten
zien op de vrijmarkt. Tijdens de vrijmarkt zal er twee of drie keer
een moment zijn, waarop acts opgevoerd kunnen worden. Omdat
er maar beperkte tijd is kun je niet in je eentje meedoen. Een act
kan met z’n tweeën of met meer kinderen worden opgevoerd. De
act mag maximaal 5 minuten duren.
Opgeven voor het verkopen van spullen, ‘Heel Hoekstee Bakt’ en ‘Hoekstee Got Talent!’ kan
bij juf Karin of meester Henk t/m donderdag 4 april. Vergeet niet een leuke naam te
verzinnen voor je baksel en/of je act.
Succes allemaal met de voorbereidingen. We gaan er een leuke dag van maken!
Met vriendelijke groet,
Team De Hoekstee

