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        Fancy fair 
        

                 
 

  
 
 
 
Donderdag 2 april houden we op school weer een grandioze fancy fair. De opbrengst is ook dit jaar weer voor 
Mpongwe. De Fancy Fair is van 13.15 -14.45 uur. We hopen dat de belangstelling minstens net zo groot is als 
voorgaande jaren. En om u alvast enthousiast te maken beschrijft elke groep in het kort wat ze op de fancy fair voor 
activiteiten hebben. 
 
De ouders van de kleuters kunnen om 13.15 uur naar groep 1 of 2 om hun kind op te halen. Tot 14.45 uur kunt u dan 
samen met uw kind alles van de fancy fair te bekijken. Om 14.45 uur kunt u uw kind dan weer naar de groep brengen 
of, in overleg met de leerkracht, al met uw kind naar huis gaan. 
 
 
Peuterspeelzaal: 
De kinderen van de peuterspeelzaal gaan u verassen met allerlei spelletjes.  
Misschien kunt u wel ballonscheren, of uw nagels laten lakken. Voor de snoepers is er spekkies-happen. En natuurlijk 
gewoon gezellig samen een spelletje doen. 
 
Groep 1: 
De kinderen van groep 1 hebben prachtige eigen 
geknutselde paasmandjes met lekkere inhoud te koop. 
Daar moet u vast snel bij zijn! 

Groep 2: 
In groep 2 hebben de kinderen mooie schilderijen en zelfgemaakte Dino 
werelden gemaakt. Deze zijn tijdens de Fancy Fair te koop. Natuurlijk kunt 
u ook gezellig sjoelen of eens ouderwets ‘spijker slaan’. Natuurlijk zijn er 
ook prijsjes. 

Groep 3: 
Wilt u mooi worden opgemaakt (geschminkt) en een echte fotoshoot krijgen? Dan moet u naar groep 3 komen. 
Natuurlijk kunnen ook kinderen worden geschminkt en op de foto komen.  
Andere activiteiten zijn: Klittenband dartbord, bedrag of blokjes raden en  blik gooien. 
Ook hebben de kinderen van groep 3 een kleine voorstelling voor belangstellenden. 
 
Groep 4: 
In groep 4 kunt u meespelen met de bingo waarbij natuurlijk leuke prijsjes zijn te winnen. 
Ook staat de sjoelbak klaar voor de sjoelbak-competitie. Degene die aan het eind van de dag het hoogst aantal 
punten heeft ‘gesjoeld’, wint de hoofdprijs. Verder zijn er nog andere spelletjes waar u aan deel kunt nemen  
En……. er is misschien zelfs een goocheltruc! Laat u verrassen!  
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Groep 5a: 
Vieze auto of fiets? Net als vorig jaar kunt u uw fiets of auto weer laten 
wassen door de kinderen van groep 5a op de parkeerplaats van school aan 
de Wispelweg-zijde. Vergeet dus niet uw vieze auto of fiets mee te nemen 
en natuurlijk uw portemonnee!  
Daarnaast zorgen de kinderen voor lekkere hapjes, een paar leuke spelletjes 
met leuke prijzen en hebben we straatmuzikanten van hoge kwaliteit die 
graag voor u iets spelen op de gitaar of piano.                   
 

At the carwash 
Groep 5b: 
Voor de lekkere trek bent u bij groep 5b aan het juiste adres! 
Bij onze minimarkt kun je moestuintjes en allerlei andere mooie spulletjes kopen. 
Ook kunt u grabbelen in een grabbelton en buiten op het schoolplein kunt u meerijden op een skelter. 
 
Groep 6: 
Herinnert u zich deze nog.??? Altijd weer eens een keer die gouwe ouwe willen horen? Dat kan in groep 6. Bij de  
één van de dj’s kunt u uw favoriete nummers aanvragen. 
Ook kunt u meedoen met een mooie loterij. Dus…..Koop uw lot bij één van de kinderen en misschien is die mooie 
prijs voor u!  Daarnaast zorgen de kinderen voor lekkere hapjes en kunt u spelletjes spelen en speelgoed kopen.  

Groep 7: 
Seven got talent! Groep 7 heeft talent en dat willen ze u graag laten zien. De kinderen laten u, uiteraard 
tegen een vrije gift,  met allerlei demonstraties verbaasd staan over hun talenten. Dat mag u niet misen! 

Groep 8: 
Alle kinderen in groep 8 hebben enkele weken geleden € 5,-- 
startkapitaal gekregen. Hiermee hebben zij geprobeerd om er meer 
geld van te maken, door o.a. loterij, workshops, autowassen, kaarten 
verkopen enz. Misschien heeft u dat al gemerkt? Op 2 april toveren 
zij hun lokaal weer om tot een waar spookhuis. Treed binnen…als u 
durft!  

 

                                                                                                                               Workshop Paaseieren maken 

 
 

Tot donderdag 2 april 2015 tussen 13.15 – 14.45 uur 
Kinderen en leerkrachten Esmoreit 

 
 

Volg ons op            :  @kbsEsmoreit 
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