FLORALIA
Vrijdag 12 oktober 2018 van 17.00-19.00 uur
* * * UITNODIGING * * *
“KOM ERBIJ!”
We nodigen u en uw kind(eren) uit voor het Floraliafeest op vrijdag 12 oktober 2018. Ook familieleden, vrienden en
buren zijn van harte welkom. Om aan te sluiten bij Witmarsum 2018 en Kinderboekenweek 2018, is het thema deze
avond “Kom erbij!” Het zou leuk zijn als de kinderen tijdens het feest verkleed op school komen.
U kunt tegen een kleine vergoeding met uw kinderen op school eten, meedoen aan verschillende spelletjes, een
workshop dansen volgen, kennis maken met verschillende verenigingen uit Witmarsum en omstreken en een gokje
wagen in de loterij. Met de opbrengst van het Floraliafeest sparen we voor spullen om de hal te pimpen en de
leeshoek verder aan te kleden.

Openingsactiviteit
We openen de Floralia om 16.45 uur op het plein met een gezamenlijke activiteit. Daarna openen we de deuren naar
het feest. Dit zal rond 17.00 uur zijn.

Voorstellingen
Alle groepen hebben een korte flitsende voorstelling voor u ingestudeerd. Deze
willen de kinderen graag aan u laten zien in het speellokaal. De voorstellingen
vinden plaats op de volgende tijden:
Groep 1/2 om 17.40 uur
Groep 3/4 om 17.50 uur
Groep 5/6 om 18.25 uur
Groep 7/8 om 18.35 uur

Tentoonstelling Ontwerpwedstrijd
In de patio kunt u de knutselwerken, foto’s en gedichten bewonderen die de kinderen thuis hebben gemaakt, met als
thema “KOM ERBIJ”. Voor de kinderen die de meest originele, creatieve en mooie ontwerpen hebben gemaakt is er
een prijs. Deze ontwerpen worden beoordeeld door 2 onafhankelijke juryleden: Titia Banga en Tjittie Koopmans. Alle
kinderen die hun werk tentoonstellen krijgen een leuke attentie.

Lekker eten en drinken
Ook dit jaar vragen we ouders een bijdrage te leveren aan het
assortiment van ons restaurant. In de klas van uw kind hangen vanaf
maandag 24 september briefjes in de vorm van een scheurkalender. Op
deze briefjes staan producten die u kunt maken of kopen. Daar zitten
natuurlijk ook weer eigen specialiteiten bij! Uw kind kan, net als
voorgaande jaren, de producten die u wilt bijdragen daar afscheuren.
We ontvangen de producten die u maakt of koopt graag op de ochtend
van de Floralia. U kunt ze in de lerarenkamer zetten. Wilt u er een
briefje bijdoen met daarop de naam van uw kind? Dan weten we van
wie we de producten hebben ontvangen! Alvast bedankt voor uw
medewerking.

Wij hopen op een gezellig feest!!

Graag tot 12 oktober!
De Floraliacommissie

