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Beste ouders;
Hieronder staat het programma voor de beide Jubileumdagen!
We hebben een apart programma voor als het goed dan wel slecht weer is.
Om verwarring te voorkomen en natuurlijk ook vanuit een altijd positieve blik, geven we hieronder
het programma waarin we er van uit gaan dat het weer ons niet in de steek zal laten!
(Mocht dat onverhoopt toch anders uitpakken dan krijgt u volgende week vóór de beide feestdagen
een aangepast programma. Qua schooltijden maken de beide programma’s geen verschil.)

DONDERDAG 30 AUGUSTUS
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Tijden

Activiteiten

08.45

Wij verwachten de kinderen bij Sportpark Heksenwiel (Boeimeer), Heksendans 7. We vragen
de ouders van de groepen 1-6 hun kind daar zonder fiets te brengen. De groepen 7 en 8 gaan
daar vanuit thuis op de fiets heen. Ouders die daarvoor in de gelegenheid zijn mogen
natuurlijk even blijven voor deze opening.

09.00

Spectaculaire opening Burgst 25 jaar !!!!!

09.30

BURGST SPEELS met medewerking van OSHB (Sportpunt Haagse Beemden)
- De groepen 1 t/m 4 blijven hiervoor op Sportpark Heksenwiel/ Boeimeer.
- De groepen 5 t/m 8 gaan dat doen bij de Asterdplas.
Natuurlijk starten we dit onderdeel met een heerlijke traktatie!

12.00

BURGST PICKNICK
De kinderen picknicken samen met hun leerkrachten (en eventuele hulpouders).
De groepen 1-4 doen dit op Boeimeer, groepen 5-8 bij de Asterd.

12.45

Naar school: alle groepen wandelen (met eventuele hulpouders) naar het eigen gebouw.
De groepen 7 en 8 fietsen met hun leerkracht (en eventuele hulpouder) naar school.

13.15
tot
15.15

BURGST WORKSHOPS
Alle kinderen hebben twee workshops uitgekozen die door ouders en leerkrachten ingevuld
worden. Er is voor elk wat wils! Muziek, dans, toneel, koken, knutselen, schilderen, .. te veel
om op te noemen! Er zijn 2 workshops deze middag van elk 45 minuten.

15.15

Einde van deze eerste feestdag voor de kinderen!

donderdag
avond van
19.30
tot 21.00

We verwachten graag alle ouders die gaan meehelpen bij het CIRCUS op vrijdag!
Iedereen wordt verwacht op de locatie Kroeten, Moeraszegge 73 (dus óók de hulpouders
van de Groene Hil!).
Daar zal Jeroen van der Lee (jawel, de jongleur uit de Heinekenreclame op TV) ons op een
enthousiaste wijze alles vertellen over het circus met de kinderen op vrijdag 31 augustus!
Dit belooft vanuit ervaringen elders een leuke avond te worden aldus Jeroen!

VRIJDAG 31 AUGUSTUS
Tijden

Activiteiten

08.15

Inloop in de eigen groep in het eigen gebouw.

08.30
tot
11.50

BURGST CIRCUS !!
Uitleg aan de kinderen: wat is vandaag de bedoeling?
Daarna oefenen onder leiding van de ouders en leerkrachten.
Natuurlijk is er een pauze in het programma met een lekkere traktatie.

11.50

Verzamelen in de eigen groep.

12.00

BURGST PANNENKOEKEN
Lekker met elkaar pannenkoeken eten!!!

13.15

Voorbereiden van de circusacts voor de grote circusshow.

14.30

Inloop van de ouders op het eigen plein voor de Circusvoorstelling!!
(let u a.u.b. op de opmerking onder deze tabel!)

14.45
tot
15.45

Grote circusshow door kinderen.

15.45

Terug naar de klas waar de slotverrassing zal worden voorbereid! Mogelijk zullen de
leerkrachten van een aantal groepen nog enkele ouders vragen om even te willen helpen.

16.00

Afsluiting BURGST 25 jaar met een spectaculaire verrassing!!

19.30
tot
22.30

BURGST REÜNIE
Op de Groene Hil (dus óók voor de oudleerlingen van Kroeten), verwachten we vele
aanwezigen!
Om 20.00 uur is er een kort officieel moment.
Daarna gezellig napraten met een hapje en een drankje tot 22.30 uur.

Circusvoorstelling
Natuurlijk willen we graag de ouders die daarvoor in de gelegenheid zijn, uitnodigen voor de
circusvoorstelling op het plein.
Mocht het echter slecht weer zijn dan zal deze voorstelling binnen plaats moeten vinden.
Vanwege veiligheid en gebruiksvergunning kunnen we in dat geval helaas géén ouders uitnodigen.
We hopen op uw begrip in deze.
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SCHOOLTIJDEN
Tijdens de beide jubileumdagen zijn de schooltijden zoals anders maar op vrijdag 31 augustus vieren
we de hele dag feest. Dat geldt voor deze middag dan ook voor de groepen 1 t/m 4.
We proberen de planning zo goed mogelijk aan te houden, daarbij zijn we op vrijdag later klaar, het
programma duurt dan tot rond 16.00 uur.
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