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Hoevelaken, maandag 2 september 2019 
 
 
 
Betreft: schoolbeginfeest 
 
 
Beste ouders en verzorgers, 
 
“Dames en heren, jongens en meisjes, hooggeëerd publiek…” Op woensdag 11 september, 
donderdag 12 september en vrijdag 13 september zullen de tafels en stoelen plaatsmaken 
voor circusbankjes, eenwielers en trapezes. Onze hele school zal deze dagen veranderen in 
een circus en uw kinderen in ware circusartiesten. 
 
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. Omdat we dit schooljaar te maken hebben 
met twee locaties hebben we niet voor een boek gekozen, maar voor een circus. Samen 
met Circus Tadaa! zullen we een echte circusvoorstelling gaan voorbereiden en opvoeren. 
Daarnaast bedenken we nog allerlei opdrachten en activiteiten die met het circus 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 in het circus! 
 
We hebben op vrijdag 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 
 
 

https://www.dehoeveschool.nl/voor-ouders/schoolgids/openingsfeest-2019
http://www.dehoeveschool.nl/
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Woensdag 11 september 
 
• Gewone schooltijden van 8.30 uur tot 12.15 

uur (voor de midden- en bovenbouw) en van 
8.45 uur tot 12.30 uur (voor de onderbouw) 

• Wel eten en drinken voor in de pauze 
meenemen.  

 
Vandaag zal er op beide locaties voor de 
kinderen een opening worden gespeeld door het 
team. Vanwege het ruimtegebrek is dit een 
besloten opening. 
 
 
Van 20.00 uur tot 22.00 uur is er op de noodlocatie een informatieavond van Circus 
Tadaa! Voor alle hulpouders. De hulpouders ontvangen hierover nog een persoonlijke 
brief. 

  
 
Donderdag 12 september  

 
• Schooltijden: continurooster van 8.30 uur tot 15.30 uur voor alle kinderen.  
• De bovenbouw heeft na het dagprogramma een eigen avondprogramma tot 22.30 uur.  
• De onderbouwkinderen worden om 8.30 uur verwacht in sporthal De Slag. Hier vangt 

hun eigen leerkracht ze op. Om 15.30 uur kunnen de onderbouwkinderen bij de 
uitgang van de sporthal weer worden opgehaald. De leerkrachten staan dan buiten 
met de kinderen. 

• Alle kinderen blijven over en nemen hiervoor een eigen lunchpakket mee. Voor 
een tussendoortje zorgen wij. Dit hoeven de kinderen niet mee te nemen. 

• We hebben deze dag veel ouderhulp nodig: 60 ouders die willen helpen bij het 
voorbereiden van het circus. We zijn nog op zoek naar ouders die willen helpen. 
Alle hulpouders zijn van 8.30 uur tot 15.30 uur aanwezig op school. 

• De kinderen hoeven zich niet te verkleden (dit gebeurt tijdens de dag). Makkelijk 
zittende kleding die vies mag worden is aan te raden.  

• Om 14.00 uur begint de voorstelling. Alle (groot)ouders zijn van harte welkom om te 
komen kijken. De voorstelling vindt plaats in sporthal De Slag. 

 
Het programma van vandaag 
 
Na een opening in de stamgroep gaan de kinderen in groepjes 
uiteen. Onder begeleiding van hulpouders oefenen ze 
verschillende circusonderdelen. Na de lunchpauze gaan we de 
voorstelling voorbereiden. 
 
De voorstelling vindt plaats van 14.00 uur tot 15.00 uur in 
sporthal De Slag. Alle ouders, opa’s en oma’s, broertjes en zusjes 
en alle andere belangstellenden zijn van harte welkom om naar 
deze mooie show te komen kijken.  
 
Na de voorstelling gaan alle kinderen terug naar hun stamgroep 
waar ze onder het genot van een ijsje nog even kunnen napraten 
over deze spectaculaire dag.  
 
Om 15.30 uur zit de dag erop voor de onder- en de middenbouw. 
 

 
 
 
 
  

https://www.dehoeveschool.nl/voor-ouders/schoolgids/openingsfeest-2019
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Programma bovenbouw 
Voor de bovenbouw gaat het feest nog even door. Rond 16.00 uur vertrekken we voor een 
bosspel richting het Hoevelakens bos. Als we daar van terug komen, gaan we op school 
lekker eten met elkaar. Na het eten gaan de kinderen in groepjes een act voorbereiden voor 
de bonte avond. Om 22.30 uur kunt u uw kind in de eigen stamgroep ophalen. 
 
Vrijdag 11 september 
 

• De kinderen van de onderbouw worden deze ochtend ook op school verwacht! 
• Alle kinderen beginnen en eindigen de ochtend op hun eigen locatie. 
• Schooltijden: 8.30 uur tot 13.00 uur (voor de midden- en bovenbouw) 8.45 uur tot 

13.15 uur (voor de onderbouw) 
• 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 ouderhulp nodig: we zoeken ouders die lekkere hapjes 

willen bereiden voor de feestmaaltijd. 
 

De onderbouwkinderen gaan vandaag op hun eigen 
locatie knutselworkshops doen in het circusthema. 
De midden- en bovenbouw kinderen gaan een chaosspel 
spelen op de velden van SC Hoevelaken. Hierbij 
moeten de kinderen in groepjes allerlei opdrachten doen 
die verspreid over de velden liggen. 
 

Natuurlijk sluiten we het schoolbeginfeest af met een 
echte feestmaaltijd. Daarom vragen wij uw hulp bij 
het bereiden van lekkere hapjes. Aanmelden kan 
middels het strookje van deze brief.  

 
Aan het eind van het ochtend programma zijn alle 
buikjes gevuld en alle hoofden moe van de 
avonturen van deze dagen.  
Het is dan de hoogste tijd voor wat welverdiende 
rust!  

 
 
 

 
Hulp gevraagd!  

 
• Wilt u helpen? Graag aanmelden vóór vrijdag 6 september.  

Klik hier. 
• Met alle ouders die helpen bij een bepaalde activiteit, wordt schriftelijk of telefonisch 

contact opgenomen. 
 
 
A. Ik help donderdag 12 september bij het voorbereiden van het circus van 8.30 uur tot 
15.30 uur. Ik ben aanwezig op de informatieavond op woensdag 11 september van 20.00 
uur tot 22.00 uur. Of ga naar het digitale formulier. 
 
 Naam:______________________   Ouder van:________________________ 

 
 Groep:______________________  Telefoon:__________________________ 
 
 
 
  

https://www.dehoeveschool.nl/voor-ouders/schoolgids/openingsfeest-2019/feestmaaltijd
https://www.dehoeveschool.nl/voor-ouders/schoolgids/openingsfeest-2019/feestmaaltijd
https://www.dehoeveschool.nl/voor-ouders/schoolgids/openingsfeest-2019/feestmaaltijd
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B. Ruimte voor opmerkingen over een eventueel speciaal dieet: 
 

______________________________________________________________ 
  
 ______________________________________________________________ 
 
 Naam kind:________________________ Groep:_______________________ 

 
 
 
C. Ik maak iets lekkers klaar voor de grote feestmaaltijd op vrijdag 13 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?  
Of vul het formulier hier online in!  

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   

25 Stukjes sandwiches  
1 Hele komkommer in plakjes  

 

25 Minicakejes / cakepops onderbouw  
 

 
Ik wil graag iets anders maken, namelijk:  

 
 

 
 

 

https://www.dehoeveschool.nl/voor-ouders/schoolgids/openingsfeest-2019/feestmaaltijd
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