Geachte ouders en leerlingen
Op zaterdag 4 mei 2019 gaat ons schoolfeest door dat helemaal in het teken
van ons jaarthema ‘Geluksvogels’ staat. De festiviteiten starten reeds om 11 uur,
en eindigen om 16 uur zodat iedereen die het wenst nog langs kan gaan op de
spaghetti-avond van de Chiro.
Ingrediënten voor het schoolfeest zijn: een kindervogelmarkt, een spellenmarkt met oa. workshops
knutselen (ism. SASK Lier), kinderyoga en een popppenkastvoorstelling. Daarnaast zal je ook kunnen
kennismaken met onze jaarwerking ‘Geluksvogels’ Uiteraard zullen ook de nodige hapjes en drankjes
niet ontbreken: tijdens een Walking Brunch kan u proeven van wentelteefjes, spek met eieren, pensen
met appelmoes, smoothies, ijsjes, …

Het feestprogramma
10.30u

deelnemers aan de kindervogelmarkt zetten hun standje klaar (info: zie bijlage)

11.00u

start van het schoolfeest
opening van de kindervogelmark (tot 13.30u) / speel-en knutselmarkt / brunch

11.30u

poppenkast (kindjes tot en met 2de leerjaar)

12.30u

roofvogeldemonstratie (speelweide)

13.00u

workshop ‘Vreemde vogels’ (ism SASK Lier – beperkt aantal – 1 uur)

13.30u

kinderyoga (4-10jaar - beperkt aantal – inschrijven ter plaatse)

13.30u

poppenkast (kindjes tot en met 2de leerjaar)

14.00

start grimmeren

14.00u

workshop ‘Vreemde vogels’ (ism SASK Lier – beperkt aantal – 1 uur)

14.15u

roofvogeldemonstratie (speelweide)

14.30u

Just Dance (turnzaal)

15.00u

Just Dance (turnzaal)

15.15u

kinderyoga (4-10jaar - beperkt aantal – inschrijven ter plaatse)

15.30u

Just Dance (turnzaal)

16.00u

Einde schoolfeest

We hopen jullie talrijk te mogen verwelkomen!

Inschrijving Kindervogelmarkt
Mijn naam is …………………………………………………………………………………………………………….. uit klas ……………….
Ik schrijf me graag in voor de kindervogelmarkt op zaterdag 4 mei (11.00 - 13.30u) op onze school.
Op de kindervogel(rommel)markt verkoop ik graag:
 mijn oude speelgoed en/of knuffels
 mijn oude babyspullen
 boeken die ik niet meer lees
 een fiets of step die ik niet meer gebruik
 niet-eetbare dingen die ik zelf gemaakt heb, namelijk: ........................................................
Bezorg dit briefje ten laatste op donderdag 2 mei 2019 aan je juf.
Op onderstaand ‘vergeet-me-nietje’ vind je nog enkele regels die gelden op onze
kindervogelmarkt. Knip het strookje af en houd het thuis bij, dan heb je de regels steeds bij de
hand.

-- ------------------------------------------------------------------------------------------Ik heb een plaatsje gereserveerd op de kinderrommelmarkt tijdens het
schoolfeest op 4 mei 2019. Ik moet er aan denken dat:
 ik geen geld hoef te betalen voor mijn plekje op de rommelmarkt
 ik enkel speelgoed, babyspullen, boeken, fietsen, steps of niet-eetbare zelf
gemaakte dingen mag verkopen
 ik zelf een laken of deken moet meebrengen om mijn spullen op te zetten
 ik op 4 mei vanaf 10u30 mijn spulletjes ga klaarleggen op de markt
 ik bij het einde van de markt (13u30) onmiddellijk mijn spulletjes opruim

