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Schoolfeest
In verband met Corona is het eindejaarsfeest, voor alle leerlingen met hun ouder(s), de
afgelopen twee jaar steeds niet doorgegaan. Gelukkig kan het dit jaar weer.
Het schoolfeest, meestal op één van de laatste vrijdagen van het schooljaar en vlak voor de
zomervakantie, is voor alle ouders en hun schoolgaande kinderen bij ons op school.
De activiteitencommissie, bestaande uit een groep enthousiaste ouders van onze school,
organiseert dit feest. Natuurlijk helpt het team een handje mee maar ook hulp van andere
ouders wordt zeer gewaardeerd. Hieronder leest u alvast iets meer over het aanstaande
schoolfeest op 8 juli 2022. Zet u de datum vast in uw agenda?

Beste ouders/verzorgers, wij zijn op zoek naar uw hulp!
Op vrijdag 8 juli willen we het schooljaar afsluiten met een groot feest voor alle kinderen en
ouders. Het feest zal van 17:00 tot 19:30 plaatsvinden op het schoolplein. Er komen weer als
vanouds verschillende activiteiten, spellen en kraampjes voor snacks en drinken. Het eten en
drinken kan gekocht worden door middel van muntjes en de eventuele winst hierbij wordt
gebruikt om iets extra’s te kunnen bijdragen, vanuit de AC, aan andere activiteiten voor de
kinderen. ( Denk aan schoolreisjes, schoolkamp, afscheid groep 8 etc.)
Om het feest extra groots en leuk te maken hebben we veel hulp nodig. Bijvoorbeeld bij het
schminken, opletten bij het springkussen of de stormbaan of meehelpen bij een etenskraam.
Er zijn deze avond 2 shifts:
1. Van 17:00-18:15
2. Van 18:15-19:30
Kunt u een ons van deze shift meehelpen dan horen wij dat graag! Opgeven kan (graag vóór
24 juni) op ac.aschweitzerschool@gmail.com of door een Parro bericht te sturen naar de
leerkracht van uw kind. In het bericht kunt u uw voorkeur voor de shift of activiteit
aangeven.
Alvast bedankt! de Activiteiten Commissie van de Albert Schweitzerschool.

