
 

 

    Feestweekbrief groep 7/8 
Donderdag 16 september 

 

Feestweek groep 7-8 dinsdag 21 t/m vrijdag 24 september 

YES! Na het mindere bericht van vorige week hopen we dat iedereen ook weer klaar is om vooruit te kijken. Wij in ieder 

geval wel. De afgelopen week zijn we meteen in actie gekomen om er voor de kinderen van groep 7-8 een geweldige week 

van te maken. Want dat verdienen ze! 

Programma 

Wat gaan we doen? Hieronder zien jullie het programma. Mochten we nog ergens ouderhulp bij nodig hebben, dan staat dit 

er per onderdeel bij. 

 

 

 

 



Dag Wat gaan we doen? Wat neem je mee? Tijden Ouderhulp nodig? 

Ma 20 

sept 

Reguliere schooldag Alles wat je normaal meeneemt. 8:30 – 14:30 uur - 

Di 21 

sept 

• Kinderen mogen verkleed naar 

school 

• Spannend verhaal & Kahootquiz 

• Versiering maken voor de disco/ 
bonte middag 

• En repeteren voor de bonte 

middag op vrijdag. 
• Vossenjacht (vanaf 13:00 uur) 

Verkleedkleding (trek je thuis al aan). 

 

Aankleding voor disco (lampjes & 

lichtjes, aankleding aula, enz.) 

8:30 – 14:30 uur Voor de vossenjacht kunnen 

we nog ouders gebruiken die 

zich in de wijk verkleed 

willen verstoppen(zie bericht 

Social Schools van gisteren) 

 

Woe 22 

sept 

We gaan naar Archeon met de bus! 

Deze dag 8:15 uur op school zijn! 

 

• 10-uurtje & lunch (beiden in een 

rugtas) 

• GEEN geld! 
• GEEN telefoons mee. 

 

8:15 uur – 16:30 uur 

(voor precieze 

aankomsttijd bellen 

we naar school. Houd 
Social Schools in de 

gaten die middag!) 

- 

Do 23 

sept 

• Klimmen in Fun Forest. 

• LET OP! Op de fiets komen 

deze dag! 
• Zwemmen (zwemkleding mee). 

• Spelletjes. 

• 10- uurtje en lunch mee.  
• Zwemkleding 
• Regenjas en warme kleren bij 

slecht weer in rugtas. 
• Droge kleren. 
• Kleding voor de disco (laat je in 

het lokaal als we weggaan).  
• Flexibele werkhandschoenen of 

niet te dikke 

winterhandschoenen worden 

aangeraden. 

8:30 – 22:00 uur - 

Vrij 24 

sept 

• Later op school (9.30 uur), 

kinderen komen verkleed. 
• We gaan laser gamen in de 

gymzaal. 
• We kijken een film. 
• En aan het einde van de dag 

optredens (jullie als ouders). 

• Verkleedkleding al aan! 
• 10-uurtje& lunch (noodles 

mogen ook) 
• Kleding voor je optreden. 

9:30 – 14:30 uur Komen jullie allemaal van 

13:30 – 14:30 uur kijken op 

het plein naar de optredens 

van kinderen? 

We hebben er enorm veel zin in en gaan uit van een groot succes!! Warme groet,Ine, Eelco, Christine, Nico, Nicky, Guido & Cindy 


