
Beste ouders, verzorgers en kinderen, 

Afgelopen woensdag is er voor het eerst voor-overleg en een vergadering geweest van het
dynamische schoolteam! In deze club zitten kinderen van de leerlingenraad uit de midden- en
bovenbouw van onze school. Daarnaast vergaderen er teamleden en ouders mee vanuit de
oudervereniging. Woensdag is er o.a. gesproken over het Sint-Maarten feest en vandaar uit is er
een plan ontstaan. Op vrijdagmorgen 11 november komen we hopelijk allemaal vroeg uit de
veren….Wat is het idee?....lees snel verder…

Het start-idee van deze superleuke speurtocht kwam van Jasmijn en is woensdag verder
uitgewerkt door het dynamische team. Het is de bedoeling om op 11 november 's morgens om
half 8 aanwezig te zijn met lampion en lege rugzak op school. Het is dan nog lekker donker!!!

We verzamelen op het leerplein en gaan daarna in kleine gemengde groepjes op speurtocht met
een "bingokaart". We lopen een uitgezette lichtjes route en speuren bij de ramen van de huizen
naar dezelfde symbolen als op onze Bingokaart. De symbolen worden aangekruist en bij de
symbolen op een kaart met een groene ondergrond wordt ook nog aangebeld. Hier krijgen we
lekkers mee voor in onze rugzak. Dit lekkers zal een verzameling zijn van lekkernijen om
vervolgens op school met elkaar te gaan ontbijten.

En natuurlijk is er als slot ook nog een lekkere smikkel-traktatie…Wat zou dat zijn? 

Wij verheugen ons op dit vrolijke feest festijn. 

Natuurlijk zijn we op zoek naar ondersteuning. We zijn op zoek naar… 

1) Drie ouders, of opa's, oma's, een beppe, een pake die ons wil ondersteunen als 
verkeersbrigadier deze ochtend van half 8 tot ongeveer kwart over 8. 

2) Ouders die een groepje van 4 kinderen willen begeleiden. 

3) Vijftien adressen rondom school waar we GOED ZICHTBAAR een symboolkaart mogen 
ophangen (Wolsmastate, Stinsewei, Heerenweg, Jetze veldstraweg (Vanaf de T-splitsing naar de 
school). 

4) Vijf adressen waar we vervolgens ook aan mogen aanbellen en een onderdeel van het ochtend 
ontbijt pakket kunnen scoren. Deze boodschappen worden gekocht door de oudervereniging en 
kunnen op donderdag 10 november meegenomen worden vanaf school.  

Heeft u tijd en zin om ons te ondersteunen?...Geef u voor 4 november op via het onderstaande 
strookje!  

DYNAMISCH TE   M
H

AL
LO

VI
N

D
IN

G
RI

JK
H

EI
D

H
EL

P!

Ja ik wil graag ondersteunen bij (Kruis het juiste cijfer aan)
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