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Hoevelaken, maandag 21 augustus 2017 
 
Beste ouders / verzorgers, 
 
Op woensdag 30 augustus, donderdag 31 augustus en vrijdag 1 september zullen wij allemaal 
in de Petteflet wonen. In deze flat woont ook Pluk, met wie wij een spannend avontuur zullen 
beleven. Spijtebijt is zojuist in de Petteflet komen wonen… 
 

 
Wie is Spijtebijt? 
 
Tante Pleeg heeft een pleegzoontje, Spijtebijt. Hij komt uit Canada en is opgevoed door 
beren en dus erg ongelikt. Hij bijt en heeft daarna altijd spijt, vandaar zijn naam. Hij is niet 
uitgenodigd op het feestje van Aagje. Pluk neemt Spijtebijt mee, maar mevrouw Helderder, 
de moeder van Aagje, wil dat berenkind niet binnen hebben. En dan wordt Spijtebijt boos… 
 

 
Voor de nieuwe ouders die nog niet bekend zijn met ons traditionele openingsfeest geven we 
even wat achtergrondinformatie. Elk jaar beginnen we het schooljaar met een feest voor jong en 
oud. Als thema kiezen we een verhaal. Dit verhaal wordt door de teamleden uitgespeeld. Dit 
jaar is gekozen voor ‘Pluk redt de dieren’ van Annie M.G. Schmidt.  
 
We bedenken allerlei opdrachten en activiteiten die met dit verhaal te maken hebben. Voor de 
uitvoering hebben we hulp van ouders nodig. U bent van harte welkom om dit feest met ons 
mee te vieren. Wie weet zien we u ook als hulpouder bij de Petteflet! 
 
We hebben een aantal festiviteiten buiten gepland. Bij slecht weer verplaatsen we het 
programma naar binnen. Mocht daar sprake van zijn, dan leest u op  
www.dehoeveschool.nl alle actuele informatie.  
 
In deze brief willen we graag met u het programma van dag tot dag doornemen.  
 
Wij hopen op een fantastisch openingsfeest met veel zon en droog weer! 
  
 
Het team van de Hoeve  
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Woensdag 30 augustus 
 

 Gewone schooltijden van 8.30 uur tot 12.15 uur.  

 Wel eten en drinken voor in de pauze meenemen.  

 We beginnen met het openingstoneel om 11.00 uur.  
 
Wat gebeurt er vandaag op het toneel?  
Pluk neemt Spijtebijt mee naar het verjaardagsfeestje van Aagje. Aagjes moeder, mevrouw 
Helderder, wil dat berenkind niet binnen hebben en stuurt Spijtebijt weg met alle gevolgen 
van dien.  
Ook zijn er twee beren ontsnapt en die dieren blijken de opvoeders van Spijtebijt te zijn. De 
beren kunnen niet in de Petteflet wonen en meneer Pen bedenkt dat de Weerman 
misschien een oplossing weet. 

  
 
Donderdag 31 augustus 

 

 Gewone schooltijden van 8.30 uur tot 12.00 uur en van 13.30 uur tot 15.30 uur voor de 
onder- en middenbouw.  

 De bovenbouw heeft een eigen dagprogramma. ’s Nachts zullen zij op school slapen. 
De slaapspullen mogen vanaf 8.15 uur in hun eigen lokaal worden gezet. 

 De onder- en middenbouwkinderen hoeven geen eten en drinken mee te nemen.  

 De bovenbouwkinderen nemen deze dag een lunchpakket inclusief drinken mee en een 
flesje water voor de rest van de dag. Het is verstandig om dit in een rugzak te doen. 

 Wij hebben deze dag veel ouderhulp nodig:  
- donderdagmorgen: 18 ouders bij de activiteit van de onder- en middenbouw. 
- donderdagmiddag: 15 ouders bij de activiteit van de middenbouw. 
- donderdag 9.45 uur tot 16.30 uur: 15 ouders bij de activiteit van de bovenbouw. 

 Om kwart voor negen begint het toneel. 
 

Wat gebeurt er vandaag op het toneel?  
Allerlei mensen komen mopperend op met een hand, voet of hoofd in het verband. Ze zijn 
allemaal gebeten door Spijtebijt en ze willen dat Spijtebijt naar de kostschool gaat. Pluk 
zorgt ervoor dat Spijtebijt op bezoek mag bij de beren, maar de Weerman is bang dat zijn 
geheim uitlekt. Als Pluk en Spijtebijt toch bij de Weerman zijn, ontsnapt Spijtebijt en rent 
naar de beren. Pluk legt aan de Weerman uit dat de beren hem hebben opgevoed en 
daarom mag Spijtebijt even bij ze blijven. Maar wat vindt tante Pleeg hiervan…   
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Het programma van de onder- en middenbouw 
 
De onder- en middenbouw gaan ’s ochtends een vossenjacht met spelletjes doen. De kinderen 
mogen verkleed als een personage uit het boek naar school komen. Het is verstandig om uw 
kind deze dag geen nieuwe kleren aan te doen. 
 
De onderbouw gaat ’s middags spelen in het land van de Weerman. Wanneer uw kind erg moe 
is, kunt u hem of haar het beste deze middag thuis houden. Overlegt u dit even met de 
leerkracht van uw kind? 
De middenbouw gaat werken in het laboratorium van de Weerman. Door allerlei proefjes te 
doen komen ze veel te weten over het land van de Weerman. 
 
Het programma van de bovenbouw 
 
De bovenbouwers hebben hun eigen programma. Zij komen tussen 8.15 uur en 8.30 uur op 
school met een koffer of tas. Die brengen ze naar hun eigen lokaal. 
 
Wat moet er mee in de reiskoffer? 

 Matrasje of luchtbed 

 Eventueel een kussen 

 Slaapzak 

 Nachtkleding 

 Ondergoed 

 Toiletspullen 

 In een plastic zak: zwemkleding en handdoek  
 
Niet meenemen  

 Telefoon 

 Geld 

 Geluidsapparatuur 

 Energiedrank 

 Snoep 
 

Wat gaan de bovenbouwers doen? 
Om 10.00 uur vertrekken zij met bussen naar Burgers Zoo. Het is verstandig dat uw kind goede 
wandelschoenen aantrekt.   
 
    De bovenbouwers zijn aan het einde van de middag weer  
    terug op school. Dan worden de slaapplekken in orde gemaakt.  
    Rond zes uur zullen wij op school de bordjes vullen. Wat zullen de  
    kinderen eten? Waar zal in gebeten worden?  
    Daarna wordt er nog met z’n allen gezongen in de grote zaal.  
  

Om 21.00 uur gaan we ons klaarmaken voor een duik in het 
pikzwarte water van de inktvisvijver. Bij terugkomst op school 
mogen de kinderen nog even kletsen en daarna zoeken ze hun 
slaapplek op. In elk lokaal slapen de kinderen onder toezicht van 
een teamlid.  
 
Deze dag leren de bovenbouwers om zelf verantwoordelijk te zijn. 
Daarom willen we u vragen uw kind zoveel als mogelijk situaties 
zelf op te laten lossen, dus niet naar school toe te komen. Het 
team is dag en nacht aanwezig om de kinderen te begeleiden. 
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Vrijdag 1 september 
 

 De kinderen van de onderbouw worden deze ochtend ook op school verwacht! 

 We beginnen om 8.30 uur. 

 De kinderen hoeven geen eten en drinken mee te nemen. 

 We sluiten het feest af met een feestmaaltijd in de school. 

 We zoeken ouders die lekkere hapjes willen bereiden. 

 Om 13.00 uur gaan alle kinderen naar huis.  

 Om kwart voor negen begint het toneel. 
 

 
Alle kinderen komen om half negen op school. De bovenbouwers hebben dan op school 
hun ontbijt gehad.  

 
 

Wat gebeurt er vandaag op het toneel?  
Tante Pleeg wil verhuizen naar een oud buitenhuis waar Spijtebijt zijn gang kan gaan. Ze 
vraagt aan Pluk waar hij is. Pluk legt aarzelend en stotterend uit dat Spijtebijt bij iemand 
logeert, maar hij mag er verder niks over zeggen. Later blijkt dat Spijtebijt verdwaald is. Pluk 
en de Weerman vinden uiteindelijk Spijtebijt onder een boom. De Weerman geeft Spijtebijt 
een preek en langzaamaan wordt Spijtebijt boos. Pluk roept nog: “Pas op!”, maar dan 
ineens bijt Spijtebijt de Weerman. Wat er dan gebeurt…  

 
Kijk naar het toneel van vandaag voor de spannende ontknoping.  

 
Na het toneel gaan we met de hele school workshops doen die in het teken staan van Pluk 
redt de dieren.  

 
Natuurlijk sluiten we het schoolbeginfeest af met een echte feestmaaltijd. Daarom vragen wij 
uw hulp bij het bereiden van lekkere hapjes. Aanmelden kan via het formulier op de website.  

 
Rond 13.00 uur zijn alle buikjes gevuld en alle hoofden moe van de avonturen van de 
laatste dagen. Het is dan de hoogste tijd voor wat welverdiende rust!  
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Hulp gevraagd!  
 

 Wilt u helpen? Graag aanmelden vóór vrijdag 25 augustus.  
Klik hier. 

 Met alle ouders die helpen bij een bepaalde activiteit, wordt schriftelijk of telefonisch 
contact opgenomen. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A. Ik help donderdag 31 augustus bij de speurtocht/vossenjacht van de onder- en middenbouw 
van 10.00 uur - 11.30 uur.  
 
 Naam:______________________  ouder van ________________________ 

 
 Groep:____________________ Telefoon:____________________________ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
B. Ik help donderdag 31 augustus van 13.45 - 15.15 uur in het laboratorium van de Weerman in 
de middenbouw. 
  
 Naam:______________________  ouder van ________________________ 

 
 Groep:____________________ Telefoon:____________________________ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. Ik help donderdag 31 augustus van 9.45 - 16.30 uur in Burgers Zoo bij de bovenbouw.  
  

Naam:______________________  ouder van ________________________ 
 

 Groep:____________________ Telefoon:____________________________ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
D. Ruimte voor opmerkingen over een eventueel speciaal dieet: 
 

______________________________________________________________ 
  
 ______________________________________________________________ 
 
 Naam kind:________________________ Groep:_______________________ 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
E. Wat teamleden van de bovenbouw moeten weten in verband met het overnachten van mijn  
    kind. Te denken valt aan medicijngebruik, bedplassen, menstruatie, allergieën, enz. 
 
  ________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________ 
 
Naam kind:________________________ Groep:_________________________ 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
F. Ik maak iets lekkers klaar voor de grote feestmaaltijd op vrijdag 1 september en breng het 
eten voor 11.30 uur naar school. U mag de kosten bij school declareren door het bonnetje te 
geven aan de leerkracht van uw kind. 
 
 Naam: ______________________   Ouder van: ________________________ 
 
 Groep: ______________________ Telefoon: __________________________ 
 
 
Wilt u hieronder in het lijstje aangeven wat u zou willen maken? De feestcommissie neemt 
contact met u op om te bevestigen en/of e.e.a. af te stemmen. 
 
Ga naar het digitale invulformulier 
 
 

Eenheid Gerecht Aantal 

25 Pannenkoeken met beleg opgerold   

25 Fruitsticks   

1 Meloen in stukjes   

25 Hartige sticks (kaas/worst/augurk)   

50 Bladerdeeg met partyworstje   

35 Bladerdeeg met appel   

25 Bladerdeeg met kaas   

30 Gevulde eieren    

2 Kilo kleine gebakken drumsticks   

25 Stukjes (plaat) pizza   

50 Bladerdeeg kaasstengels   

30 Minifrikandellen (1 frikandel in 3 stukjes)   

1 Kilo gebraden gehaktballetjes   

1 Emmertje snoeptomaatjes   

1 Kruidcake   

25 Muffins   

40 Stukjes wraps   

1 Hele komkommer in plakjes   

25 Minicakejes / cakepops onderbouw   

  
Ik wil graag iets anders maken, namelijk 
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