Bernardus van Bockxmeerschool
in het teken van “landen”
Op vrijdag 8 juli 2022 is er weer een zomerfeest! Het zomerfeest is een van de
hoogtepunten van het schooljaar. Achter de schermen is er door de leerkrachten en
de oudercommissie hard gewerkt aan de voorbereiding.
U bent van harte welkom. Ook oma’s, opa’s, zusjes, broertjes, nichtjes en neefjes
zijn welkom om mee te feesten.
Om 17.00 uur is de opening van het zomerfeest. Deze wordt verzorgd door de
leerkrachten. Na de opening kunt u genieten van een hapje en een drankje.
Tevens hebben wij weer een loterij met veel mooie prijzen. Heeft u geen prijs
gewonnen, dan kunt u het jammerlootje, voorzien van uw naam, in een grote doos
deponeren. Rond 19.30 uur zullen wij uit deze doos diverse lootjes trekken en kunt u
misschien wel naar huis gaan met een van onze fantastische prijzen!
Let op: bent u niet meer aanwezig om uw prijs in ontvangst te nemen, dan wordt er
een nieuw lootje getrokken.
Zowel in de school als op het plein zijn er leuke activiteiten voor jong en oud. Voor
kinderen is er de strippenkaart, tijdens het zomerfeest verkrijgbaar voor € 4,00. Met
deze strippenkaart kunnen kinderen meedoen aan buitenspelactiviteiten, een ijsje en
limonade halen bij de bar, maar ook een bezoek brengen aan de beautysalon.
Verdere activiteiten zijn € 0,50. Het is handig om uw kind wat muntgeld mee te
geven in verband met wisselen.
De opbrengst van het zomerfeest komt geheel ten goede aan de school.
Mocht het slecht weer zijn, dan zal het programma worden aangepast en zorgen wij
ervoor dat het feest toch door kan gaan.
Het feest eindigt om 20.00 uur. Extra handen met opruimen zijn altijd welkom.

Zomerse groeten,

de oudercommissie.

Prijslijst zomerfeest 2022
Frisdrank

€ 1,50

Strippenkaart

€ 4,00

Limonade

€ 0,50

Snoeppot raden

€ 0,50

Bier alcoholvrij

€ 2,00

Schminken of Henna tattoo

€ 0,50

Patatje met saus

€ 2,50

1 lot

€ 1,00

Broodje hamburger

€ 2,50

3 loten

€ 2,50

Bakje aardbeien

€ 2,00

7 loten

€ 5,00

Wereldse hapjes

v.a. € 1,00

10 loten

€ 7,50

Zakje chips

€ 0,50

15 loten

€ 10,00

Tot ziens op het zomerfeest!

