Hoevelaken, maandag 27 augustus 2018
Beste ouders / verzorgers,
Op woensdag 5 september, donderdag 6 september en vrijdag 7 september zullen wij allemaal
in de Zomerflat wonen. In deze flat woont ook Albert Lofloos, met wie wij een spannend
avontuur zullen beleven. In de Zomerflat gebeurde eerder nooit wat, maar deze zomer lopen de
zaken volkomen anders dan verwacht…

Wie is Albert Lofloos? En wie is Kalinda? En wat voor plek is de Zomerflat?
In de Zomerflat woont Albert, samen met zijn vreselijke moeder en vijf zussen. In de flat is
over het algemeen niet zoveel te doen. Maar deze vakantie is dat anders: op de eerste dag
valt er een hond uit de lucht. Even later komt er een nieuw meisje in de flat wonen, Kalinda.
Ook raast deze zomer de ergste storm ooit over de stad. En dan was er ook nog die ene
nacht waarin Albert een reus zag….

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 ‘De reus van de Zomerflat’ van Stefan Boonen. Helaas is het boek
uitverkocht en wordt het vooralsnog niet in herdruk genomen. Het boek wordt echter wel
voorgelezen aan alle kinderen van de Hoeve, zodat zij het verhaal al kennen voordat we feest
gaan vieren.
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 Zomerflat!
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 5 september




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?
We maken kennis met Albert Lofloos, Kalinda en de andere bewoners van de Zomerflat.
Bij de Zomerflat gebeurt van alles: er vliegt weleens een hond door de lucht en er lopen ook
stoere hangjongeren rond. Op een nacht ontdekken Albert en Kalinda allebei dat er een
reus in de buurt is en ze halen eten voor hem. Af en toe komen er ook onbekende mensen
langs bij de flat. Wat zijn zij van plan?

Donderdag 6 september









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 rugzak mee met kleding, een lunchpakket
inclusief drinken en een flesje water voor de rest van de dag.
Op donderdagochtend kunnen we hulp van zo’n 12 ouders gebruiken bij de activiteit in
het bos van de middenbouw.
Donderdagmiddag hebben we in de middenbouw hulp nodig van 4 ouders bij het
knutselen.
Voor een creatieve activiteit in de middenbouw hebben wij schoenendozen nodig. Deze
kunnen ingeleverd worden bij de Vlinders.
Om kwart voor negen begint het toneel.

Wat gebeurt er vandaag op het toneel?
Ook Snelle Djie, onze stoere hangjongere,
heeft de reus ontmoet. Hij is doodsbang voor
‘het monster’. Pjiep, de reus, is ziek en Albert
en Kalinda zoeken hulp voor hem. Intussen
zijn de bewoners van de Zomerflat in alle
staten, want de flat blijkt verkocht te zijn!
Daarnaast steekt er ook een storm op,
een van de ergste stormen ooit. De flat is
al oud… zou hij hiertegen bestand zijn?
En dan komt ook nog Marrrrrrie Steensel
op bezoek bij Albert. Zij is van de Dienst
voor Ongelukkige Kinderen...
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Het programma van de onder- en middenbouw
Alle kinderen mogen verkleed naar school komen als ze dat leuk vinden.
De onderbouwkinderen volgen ’s ochtends diverse workshops die te maken hebben met het
boek. Zij gaan bijvoorbeeld dansen, rappen of flats maken. De workshops vinden plaats in en
rond de school.
’s Middags spelen de kinderen van de onderbouw in en rond de Zomerflat. Ze kunnen zelf
kiezen wat ze willen doen. 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 ’s ochtends na het toneel naar het bos om daar diverse bosspelletjes te
spelen. Het is verstandig om uw kind deze dag dichte schoenen aan te doen en kleding die vies
mag worden. Controleert u uw kind aan het eind van de dag op teken?!
’s Middags gaan de kinderen van de middenbouw naar de ‘Binnenkant’ van de aarde. Zij gaan
daar allerlei creatieve activiteiten doen.
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 en een aparte rugzak. Die brengen ze naar hun eigen lokaal.
Wat moet er mee in de reiskoffer?
 Matrasje of luchtbed
 Eventueel een kussen
 Slaapzak
 Nachtkleding
 Ondergoed
 Toiletspullen
Wat moet er mee in de rugzak?
 Schone kleding
 Ondergoed
 Schoenen
 Handdoek
 Vuilniszak of plastic zak met
de naam van het kind erop
 Lunchpakket inclusief drinken
 Flesje water
Niet meenemen
 Telefoon
 Geld
 Geluidsapparatuur
 Energiedrank
 Snoep
 Dure sieraden, horloges, kleding en schoenen
Wat gaan de bovenbouwers doen?
Om 10.00 uur vertrekken zij met bussen naar Outdoorpark SEC Survivals in Almere. Het wordt
een actieve dag in natuurgebied Boswachterij Almeerderhout. Het is belangrijk dat de
bovenbouwers oude kleding dragen en oude schoenen. Zorg ervoor dat de schoenen niet
te los zitten omdat deze in de modder kunnen achterblijven.
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? Zullen ze brood mee eten met de reus of krijgen ze nog wat anders?
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’s Avonds blijven de bovenbouwers op school. Gezamenlijk bereiden ze een voorstelling over
de Zomerflat voor met toneel, zang en dans. Ook zal er met z’n allen gezongen worden in de
grote zaal.
Na de voorstelling zoeken de kinderen hun slaapplek op. Daar mogen ze nog even kletsen
voordat ze echt in hun slaapzak kruipen. 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.

Vrijdag 7 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 hebben deze ochtend veel ouderhulp nodig:
- We zoeken ouders die lekkere hapjes willen bereiden.
- We hebben veel ouders nodig bij de vossenjacht.
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?
De flat is steeds schever gaan staan door de storm en alle bewoners zitten angstig bij
elkaar. Ze vrezen het ergste. Maar dan komt er opeens hulp uit onverwachte hoek! Deze
hulp moet echter wel geheim gehouden worden. Maar zie dat met z’n allen maar eens voor
elkaar te krijgen..
Het lijkt uiteindelijk goed af te lopen met de Zomerflat, en de bewoners vieren dit met een
feestje. Maar is echt iedereen daarbij? En is iedereen ook wel blij met de gang van zaken?
Kijk naar het toneel van vandaag voor de spannende ontknoping.
Met de hele school doen we vrijdagochtend
een vossenjacht. In groepjes gaan de kinderen
samen op zoek naar de bewoners van de
Zomerflat, die opeens te vinden zijn in de wijk
rondom de school!
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 deze dagen.
Het is dan de hoogste tijd voor wat welverdiende rust!
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Hulp gevraagd!



Wilt u helpen? Graag aanmelden vóór vrijdag 31 augustus.
Klik hier.
Met alle ouders die helpen bij een bepaalde activiteit, wordt schriftelijk of telefonisch
contact opgenomen. Dit geldt niet voor punt F.

A. Ik help donderdag 6 september bij de activiteit in het bos van de middenbouw van
9.30 uur – 12.00 uur.
Naam:______________________ Ouder van:________________________
Groep:______________________ Telefoon:__________________________
0 Ik wil graag kinderen schminken.
B. Ik help donderdag 6 september in de middenbouw van 13.30 - 15.15 uur met een creatieve
activiteit.
Naam:______________________ Ouder van:________________________
Groep:______________________ Telefoon:__________________________
C. Ik help vrijdag 7 september van 10.00 – 11.30 uur bij de vossenjacht rondom de school.
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 uw
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 7 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?
Ga naar het digitale invulformulier
Eenheid
25
25
1
25
50
35
25
30
2
25
50
30
1
1
1
25
40
1
25

Gerecht
Pannenkoeken met beleg opgerold
Fruitsticks
Meloen in stukjes
Hartige sticks (kaas/worst/augurk)
Bladerdeeg met partyworstje
Bladerdeeg met appel
Bladerdeeg met kaas
Gevulde eieren
Kilo kleine gebakken drumsticks
Stukjes (plaat) pizza
Bladerdeeg kaasstengels
Minifrikandellen (1 frikandel in 3 stukjes)
Kilo gebraden gehaktballetjes
Emmertje snoeptomaatjes
Kruidcake
Muffins
Stukjes wraps
Hele komkommer in plakjes
Minicakejes / cakepops onderbouw
Ik wil graag iets anders maken, namelijk
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Aantal

