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Extra nieuwsbrief 
Fancy fair 

 
 
 
 

 
 
Donderdag 24 maart houden we op school weer een grandioze fancy fair. De opbrengst van de fancy fair is dit jaar 
voor het Prinses Beatrix Spierfonds. Met de kinderen is deze week besproken voor welke doelen zij de Fancy Fair 
willen houden. Vanuit de voorstellen is het Prinses Beatrixfonds gekozen. Een doel dat dit schooljaar het meest 
gehoor geeft aan de persoonlijke inbreng van onze leerlingen. Volgende week zal in de groepen ook aandacht 
worden besteed aan dit fonds. 
Via onderstaande link kunt u meer lezen over het gekozen doel van dit schooljaar.  
https://www.prinsesbeatrixspierfonds.nl/?gclid=COGticzixcsCFawy0wodAyADoA  
 
School werkt donderdag 24 maart met een continurooster. Dit doen we omdat de organisatie van The Passion school 
heeft gevraagd of de kinderen wat eerder naar huis mogen. The Passion begint dit jaar eerder, zodat alle 
betrokkenen ( acteurs en muzikanten) wat meer rusttijd hebben tussen de uitvoeringen door. De middagvoorstelling 
start daarom 15.30 uur. Natuurlijk wil school hieraan meewerken, zodat iedereen die naar de middagvoorstelling wil 
daar ook op tijd heen kan gaan. 
Alle kinderen blijven dus gezellig op school over. Wel moeten de kinderen hun eigen lunch en drinken meenemen. 
Mocht u onverhoopt geen opvang hebben voor de kinderen van 14.30 uur tot 15.15 kan het op school geregeld 
worden. De schooltijden op donderdag 24 maart zijn als volgt: 
 
08.45 uur: start schooldag 
12.45 uur: start Fancy Fair 
14.00 uur: einde Fancy Fair: opruimen 
14.30 uur: einde schooldag 
 
We hopen dat de belangstelling minstens net zo groot is als voorgaande jaren. De ouders van de kleuters kunnen om  
12.45  uur naar groep 1 of 2 om hun kind op te halen. Tot 14.00 uur kunt u dan samen met uw kind alles van de fancy 
fair te bekijken. Om 14.00 uur kunt u uw kind dan weer naar de groep brengen of, in overleg met de leerkracht, al 
met uw kind naar huis gaan. 
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Om u alvast enthousiast te maken beschrijft elke groep in het kort wat ze op de fancy fair voor activiteiten hebben: 
 
 
’t Schanebroekkie: cupcakes versieren 
 
KOOS:  nagels lakken 
 
 
Groep 1:  eigengemaakte werkjes verkopen 
 

Groep 2: verkoop van schilderijen en nestjes, spijker slaan, dartbord en ballonen 
 

Groep 3:  foto-shoot, schminken, dansen op een podium, poppenkast, koffie en thee hoekje, iets lekkers 
 
 
Groep 4:  sjoelen, bingo ( met prijzen ), raad het aantal knikkers ( winnen = lekkers ), haarstudio, cakejes  
  verkoop, geen ja/geen nee 
 
Groep 5 Oma’s en opa’s tijd, sjoelen, zaklopen, blikgooien, stelten, cupcakes, oude spulletjes verkopen, kop 

of munt 
 

 
Groep 6 a poffertjes, wafels, cake en ranja verkopen, foto’s maken. 
 
 
Groep 6 b knikkers raden, muntje gooien, loterij, smoothies, brodje knakworst en nog veel meer! 
 

Groep 7: spelletjes, muziek, zelfgemaakte spullen verkoop, zelfgemaakt eten en drinken 

 
Groep 8:      spookhuis                                                                                                                            

 
 

Tot donderdag 24 maart 
Kinderen en leerkrachten Esmoreit 

 
 

Volg ons op            :  @kbsEsmoreit 
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