Leusden, 09-09-2018
Betreft: Uitnodiging beginfeest de Bongerd,
Beste kinderen en ouders van de Bongerd,
Woensdag 12 september a.s. organiseren wij het beginfeest van de Bongerd.
Dit feest is ervoor bedoeld samen een spel te doen en daarna gezellig met elkaar te
eten, te drinken, de vakantieverhalen te vertellen en de eerste schoolervaringen te
delen.
Wij willen graag om 17.15 uur beginnen, omdat Kla4 later deze avond ook een activiteit
heeft.
Hoe ziet onze avond eruit?
- wij hebben een Amerikaans buffet, we nemen allen iets mee. Het betreft hier
geen drinken, maar eten. Voor drinken wordt gezorgd,
- voor 17.15u zet je het eten op de tafel in jouw eigen groep, daarna gaan alle
kinderen en ouders naar het plein van de kleuters,
- om 17.15u houdt Adrie een kort praatje, daarna beginnen wij aan het Zweeds
loopspel. De werkwijze van dit spel lees je hieronder,
- wij spelen het spel tot ongeveer 18.00u,
- om 18.00u gaat de bel, dat betekent het einde van het spel. We hebben allemaal
flinke trek gekregen. Je kunt naar jouw eigen groep om eten te gaan halen,
- Met je eigen juf of meester spreek je af of je binnen of buiten gaat eten. Het
belooft mooi weer te worden, dus lekker buiten eten zou heel goed kunnen,
- om 18.45u gaan we allemaal opruimen, zodat we op 19.00u klaar zijn en het
beginfeest kunnen afsluiten,
- het zou fijn zijn wanneer alle kinderen van de klas aanwezig kunnen zijn.

Hoe werkt het Zweeds loopspel?
- met het eigen gezin en met een ander gezin of een paar andere gezinnen vormen
jullie een groepje. Het maakt niet uit hoeveel personen er in de groep zitten,
maar maak de groep niet groter dan ongeveer 10 personen,
- op het buitenterrein liggen 46 vraagkaarten,
- de gele vraagkaarten zijn voor de ouders, de blauwe kaarten zijn voor de
kinderen,

-

-

iedere kaart heeft een nummer, een vraag en verschillende antwoorden,
lees de vraag goed, kijk naar de antwoorden en kies 1 antwoord. Voor ieder
antwoord staat een letter, die letter moet je goed onthouden, want die moet je op
de invullijst invullen. Er zijn dus 46 letters in te vullen, die letters vormen een zin.
Probeer er met jouw team achter te komen welke zin hier staat,
let op: per team mogen er maximaal twee personen tegelijk op zoek gaan naar
vragen.
de teams zijn verzameld bij de Bongerdbomen, daar moet je dus jouw antwoord
brengen.

Hieronder een voorbeeldvraag, nummer 22:
22.

Waar staat de Eiffeltoren?
N
T
L

Berlijn
Parijs
Londen

Als je denkt dat het Berlijn is, dan onthoud je de N die ervoor staat. Je rent terug naar
de Bongerdbomen en schrijft bij 22 de N.
Als je denkt dat het Parijs is, dan onthoud je de letter T, als de denkt dat het Londen is,
dan onthoud je de letter L.
Wij ontmoeten de kinderen en de ouders van de Bongerd graag op woensdag 12
september, 17.15 uur.
Met vriendelijke groet, namens het team de Bongerd,
Rosanne van de Wetering
Adrie van Dijk

