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Nieuwsbrief Christelijke basisschool Het Braambos  | Special  |  Eindfeest 2019 

Deze speciale uitgave van Het Braambos Journaal gaat over het eindfeest 

op donderdag 4 juli. We vertellen wat je kunt doen en welke hulp we nog 

nodig hebben. We hopen iedereen te zien op het eindfeest op 4 juli!  
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Feestplanning 

17.00 uur  

Opening met een optreden en de officiële opening van Schoolplein14 

17.15 tot 17.50 uur  

Playbackshow deel 1 

17.50  

Eerste trekking van de loterij en live optreden 

18.15- 18.55 uur 

Playbackshow deel 2 

18.55 uur  

Tweede trekking van de loterij en einde van het feest 

Hulp gezocht 

We zoeken hulp bij de uitvoering van het zomerfeest.  

Zonder ouders die meehelpen, kunnen we niet alle 

activiteiten goed bemannen. Kom dus ook een uur 

gezellig helpen en een uur genieten van het feest.  

Laat het z.s.m. (voor vrijdag 28 juni) weten aan Manon 

m.dejong@braambos.nl . Geef even door welke 

activiteit en welke tijd. Bedankt!  

 5 personen die van 16.30 tot 19.00 uur achter de barbecue willen staan  

 4 of meer personen die het leuk vinden om kinderen te schminken, leerlingen 

helpen ook mee (17-18 uur of 18-19 uur) 

 6 personen voor de verkoop van drankjes (17-18 uur of 18-19 uur) 

 4 personen als toezicht bij het springkussen (17-18 uur of 18-19 uur) 

 4 personen die het leuk vinden lootjes voor de loterij te verkopen (17-18 uur of 

18-19 uur) 

 

Uitnodiging voor onze leerlingen 
Het eindfeest is in de eerste plaats voor onze leerlingen! Daarom krijgen zij vooraf 

allemaal een spelletjeskaart voor het eindfeest. Met deze kaart kunnen ze gratis 4 

spelletjes doen, springen op het springkussen of geschminkt worden en krijgen een 

snoepje! Er kunnen extra kaarten of kaarten voor vriendjes en vriendinnetjes bij 

gekocht worden tijdens het feest. Neem de kaart dus mee naar het eindfeest! 

mailto:m.dejong@braambos.nl
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Sponsoractie voor Kika  

Dit jaar houden we tijdens het eindfeest een inzameling voor 

Kika. Meester Sander en juf Marieke doen, met andere 

collega’s van Meer Primair, op 30 en 31 augustus en 1 

september mee aan de RunForKika. Wij willen ze graag 

sponsoren met een mooi bedrag. Daarom kun je tijdens het 

eindfeest leerkrachten SPONSoren, nat gooien met een spons 

tegen een donatie. Ook houden we een loterij waarvan 50 

cent van elk lootje naar Kika gaat.  

https://www.runforkikaestafette.nl/sander-van-der-maden  

https://www.runforkikaestafette.nl/marieke-best  

Prijzen voor de loterij gezocht  
Kunt u ons helpen met prijzen voor de loterij? We zijn hierin afhankelijk van sponsoring 

van bedrijven uit de omgeving. U kunt een financiële donatie doen of een product 

van uw bedrijf schenken. Geeft u dit uiterlijk vrijdag 28 juni af bij de directie. Uiteraard 

willen we u bedanken met uw logo in de nieuwsbrief. Laat u het weten aan de 

directie of via m.dejong@braambos.nl als u dit op prijs stelt? We hopen op veel 

donaties zodat we veel prijzen weg te geven hebben.  

 

Schoolplein14 

Sinds een paar weken is het plein voor de Schoolwoningen 

een Schoolplein14. Daar zijn we trots op! "Buitenspelen zou 

een vak op school moeten zijn'', zei Johan Cruijff eens. Hierop 

bedacht de Cruyff Foundation een relatief simpele oplossing. 

Met Schoolplein14 worden schoolpleinen weer aantrekkelijk 

gemaakt, door in samenwerking met de school en haar leerlingen lijnen en 

kleurvlakken (coatings) op de grond en muur aan te brengen. Enkele voorbeelden 

zijn een atletiekbaan, een speelcirkel of een goal op de muur. Op deze manier 

worden op natuurlijke wijze spelactiviteiten van kinderen gestimuleerd. De Cruyff 

Foundation geeft basisschoolkinderen uit zowel het reguliere als speciale onderwijs 

de ruimte om te spelen tijdens en na schooltijd.  

Tijdens het eindfeest verrichten we de officiële opening van Schoolplein14 en 

worden alle kinderen uitgenodigd spelletjes te komen spelen op het plein.  

Voorverkoop bonnetjes  
Op het eindfeest rekent u af met een bonnetje. Vanaf maandag 1 juli tot kunt u elke 

dag om 8.20 uur en om 14.40 uur alvast bonnetjes kopen voor het eindfeest. De 

waarde is 1 euro of 50 cent. Tijdens het feest worden de bonnetjes ook verkocht.   

https://www.runforkikaestafette.nl/sander-van-der-maden
https://www.runforkikaestafette.nl/marieke-best
mailto:m.dejong@braambos.nl
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Playbackshow  
Kom kijken naar de optredens van onze leerling en voor onze 

leerlingen op de grootse playbackshow! Inschrijfformulieren 

krijgen de kinderen in de klas. Opgeven kan tot en met 

woensdag 26 juni.  

 

 

Djembeé-Dramé  

Tijdens het eindfeest kunnen we genieten van optredens van een 

percussiegroep van Djembé Dramé. Onder leiding van Moussé 

Dramé speelt de groep op het podium en bij de spelletjes. 

Kinderen worden uitgenodigd met andere muziekinstrumenten 

mee te spelen.  

  

Eten en drinken   

Dit jaar bieden we iets beperkter eten en drinken aan, dan voorgaande jaren. We 

verkopen nu: een broodje hamburger, broodje knakworst, stokbrood en/of salade, 

een ijsje, een drankje en iets te snoepen.  

Uiteraard zorgen we ook voor halal vlees, vegetarische burgers en glutenvrije 

broodjes voor de hamburgers/knakworsten, zo lang de voorraad strekt.  

Colofon   
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