
 

Nieuwsbrief FEESTWEEK  

                                                                                                             
 
 
 

                            www.basisschoolaantheike.nl     
 

Belangrijke data 

30-05 t/m 03-06 FEESTWEEK 
 

Feestweek / Party week        
Omdat de school 55 jaar bestaat vieren we feest! En omdat we door Corona weinig activiteiten door 
hebben kunnen laten gaan doen we dit GROOTS! Maandag 30 mei start dan ook de feestweek. 
 
Because the school exists 55 years, we are celebrating! And because we have been able to let few 
activities continue due to Corona, we are doing this BIG! The festive week will start on Monday 30 
May. 
 

Opening 
Op maandagochtend 30 mei zal de Feestweek geopend worden door ‘Verhalen van Annie’. Het 
thema van de feestweek is sprookjes uit verschillende culturen.  
Alle leerlingen van groep 1 t/m 8 zullen maandagochtend gezamenlijk gaan luisteren naar het 
sprookjes van de vijf Dienaren. De dienaren, ze zijn maf, leuk, maar bovenal echte vriendelijke 
reizigers. We kunnen alvast verklappen dat deze reisgenoten de Prins echt helpen en zorgen voor 
een super eind van dit verhaal! 
Het is een vrij onbekend sprookje totdat één van de dienaren zich aansluit bij de prinses. Deze 
dienaar zullen de meeste kinderen toch echt wel bij zijn naam kennen… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monday 

Opening 
On Monday morning, May 30, the Feestweek will be opened by 'Stories of Annie'. The theme of the 
festival week is fairy tales from different cultures. 
All students from groups 1 to 8 will listen together to the fairy tales of the five servants on Monday 
morning. The servants, they are wacky, fun, but above all genuine friendly travelers. We can already 
tell you that these travel companions really help the Prince and ensure a great end to this story! 
It is a fairly unknown fairy tale until one of the servants joins the princess. Most children will surely 
know this servant by name… 
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Vossenjacht / Fox hunt 
Op maandagmiddag na de lunchpauze komen de kinderen bij elkaar in de speelzaal. Daar krijgen ze 
te horen dat er iets vreemds gebeurd is in de Efteling. Alle sprookjesfiguren zijn weggelopen. Nu 
hebben we gehoord dat er sprookjesfiguren dicht bij onze school rondlopen. De kinderen worden in 
kleine groepjes verdeeld en gaan op zoek naar de verdwaalde sprookjesfiguren. Als ze er eentje 
gevonden hebben dan krijgen ze een kleine opdracht. Voeren ze die goed uit dan krijgen ze een 
puzzelstukje. Als ze alle sprookjesfiguren gevonden hebben, kunnen ze in de school de puzzel gaan 
maken. Wij zijn op zoek naar mensen die graag een fakir, een boze 
wolf of misschien een Sneeuwwitje willen zijn. Vind je het leuk om 
te helpen maar ga je liever niet verkleed? Dan zijn we ook al heel 
blij met mensen die met een groepje mee willen lopen. Deze 
activiteit duurt van 13.00 tot 15.00 uur.  
 
On Monday afternoon after the lunch break, the children gather in 
the playroom. There they are told that something strange has 
happened in the Efteling. All fairytale characters have run away. 
Now we have heard that there are fairytale characters roaming 
close to our school. The children are divided into small groups and 
go in search of the lost fairytale characters. When they have found one, they get a small assignment. 
If they do it well, they get a puzzle piece. When they have found all the fairytale characters, they can 
start making the puzzle in the school. We are looking for people who would like to be a fakir, a bad 
wolf or maybe a Snow White. Do you like to help but prefer not to dress up? Then we are also very 
happy with people who want to walk with a group. This activity lasts from 1:00 PM to 3:00 PM. 
 
 
Dinsdag 31 mei 

Schoolreis / School trip 
De afgelopen jaren is het schoolreisje helaas niet 
doorgegaan en dit jaar vieren we ons jubileum. 
Daarom gaan we dinsdag 31 mei met de hele 
school op een super speciaal schoolreisje!!!  
Vanuit school zullen we rond 8.45 uur met 
bussen vertrekken. We verwachten ’s middags 
rond 17.30 uur weer terug te zijn op school. Denk 
alvast aan het afmelden van de BSO! 
Voor deze dag is het wenselijk als kinderen 
gemakkelijke kleding dragen en hun fruit, drinken 
en lunchspullen meenemen in een rugzak.  
Verdere informatie over het schoolreisje volgt 
later.  

Tuesday 31 May 
Unfortunately, the school trip has been canceled in recent years and this year we are celebrating our 
anniversary. That's why we are going on a super special school trip with the whole school on Tuesday 
31 May!!! 
From school we will leave by bus around 8.45 am. We expect to be back at school around 5.30pm. 
Don't forget to cancel the BSO! 
For this day it is desirable if children wear comfortable clothes and take their fruits, drinks and lunch 
items in a backpack. 
Further information about the school trip will follow later. 
 
  



Woensdag 1 juni 

Workshopdag / Workshop day 
Op deze dag vinden er in en rondom de school verschillende workshops plaats. De workshops zijn erg 
divers en alle kinderen komen die ochtend bij alle workshops. 
Ook bij deze activiteit kunnen we hulp van ouders gebruiken. 
 
Wednesday 1 June 
Various workshops will be held on this day in and around the school. The workshops are very diverse 
and all children attend all workshops that morning. 
We can also use parental help with this activity. 
 
 
Donderdag 2 juni 

Culturele lunch / Cultural lunch 
In de klassen zullen we donderdag gaan genieten van een door de kinderen verzorgde culturele 
lunch. Passend bij het thema van onze feestweek kijken we uit naar hapjes uit verschillende culturen.  
We vragen kinderen en ouders om thuis samen hapjes te bereiden voor ca. 6  personen. Denk hierbij 
aan hapjes uit jullie eigen cultuur of bijvoorbeeld het favoriete gerecht op vakantie. De gemaakte 
hapjes worden tijdens de lunch als buffet geserveerd. Natuurlijk gaan we hier uitgebreid van 
genieten en horen we graag de achterliggende verhalen.  
 
Voor deze dag hoeven de leerlingen geen lunch mee naar school te nemen, wel graag fruit en 
drinken voor in de ochtend. Verder moeten alle kinderen een bord, beker, (soep)kom en bestek 
meebrengen.  

Bij elke groep komen vanaf deze week intekenlijsten te hangen. Hierop kan per kind aangegeven 
worden wat je wilt gaan maken, 
zodat er variatie is in het aanbod. 
Heeft uw kind een allergie? Dan 
verzoeken wij U vriendelijk om contact 
op te nemen met de leerkracht om te 
kijken wat uw kind wel en niet mag 
hebben. 
 
Thursday 2 June 
In the classes we will enjoy a cultural 
lunch provided by the children on 
Thursday. In keeping with the theme of 
our party week, we are looking forward 
to snacks from different cultures. 
We ask children and parents to prepare snacks together at home for about 6 people. Think of snacks 
from your own culture or, for example, the favorite dish on holiday. The prepared snacks are served 
as a buffet during lunch. Of course we will enjoy this extensively and we would like to hear the stories 
behind it. 
 
For this day, the students do not have to bring lunch to school, but they do want to bring fruit and 
drinks for the morning. Furthermore, all children must bring a plate, cup, (soup) bowl and cutlery. 
Registration lists will be posted for each group starting this week. You can indicate per child what you 
want to make, so that there is variation in the range. 
Does your child have an allergy? Then we kindly ask you to contact the teacher to see what your child 
can and cannot have. 
 



Vrijdag 3 juni 

Feestavond / Party night 
We sluiten deze feestweek af met een feestavond! Op deze avond zijn alle ouders en kinderen, dus 
ook broertjes en zusjes, van harte welkom van 17.00-19.00 uur. Voor de kinderen zijn er spelletjes en 
ook een hapje en een drankje zullen niet ontbreken. 
Tegen een kleine vergoeding is er ook voor de ouders, 
broertjes en zusjes een hapje en een drankje te 
verkrijgen. 
 
Verder hebben de kinderen een optreden voorbereid 
waar U van mag genieten. We hopen op een mooie 
afsluiting van deze feestweek en een gezellig 
samenzijn. Houd deze datum alvast vrij in jullie 
agenda! 
 
Friday 3 June 
We are closing this festive week with a party night! On 
this evening, all parents and children, including 
brothers and sisters, are welcome from 5:00 PM to 
7:00 PM. There are games for the children and a snack 
and a drink will not be missing. For a small fee, there is also a snack and a drink available for the 
parents, brothers and sisters. 
 
Furthermore, the children have prepared a performance for you to enjoy. We hope for a nice end to 
this festive week and a pleasant get-together. Keep this date free in your diary! 
 


