!! VlinderBAZAR !!
Zoals u al in het Vlindernieuws heeft kunnen
lezen ,wordt op woensdagmiddag 29 maart
de Heidevlinder omgetoverd tot een
feestelijke VlinderBAZAR met vele spelletjes
zoals het Rad van Avontuur, lotenplanken,
sjoelen, darten, enveloppenspel, varkens vissen, lollies raden, enz.
Daarnaast kunnen de kinderen hun haren
laten voorzien van een kleurige lok, nagels
laten lakken en geschminkt worden. En ook dit
jaar kunt u weer heerlijk smullen in het HeidevlinderRESTAURANT. U
leest het goed, we zijn al weer druk bezig om op de Heidevlinder de
bazar tot een groot succes te maken.

Maar..…
Om de bazar goed te kunnen laten verlopen hebben we de hulp nodig van alle ouders van
de Heidevlinder. Kom allemaal helpen ,want alleen bij voldoende aanmelding van ouders
kunnen we onze kinderen laten genieten van een spetterende bazar! Oud-leerlingen zijn ook
van harte welkom om te helpen. Dus lijkt het je leuk om niet alleen te kijken en spelen maar
ook te helpen, geef je dan op!
Op het onderstaande strookje kunt u aangeven wanneer u kunt helpen op de bazar. Het gaat
om twee rondes. Ronde 1 is van 16.00-17.30 uur en ronde 2 van 17.30-19.00 uur. Uw
voorkeur kunt u hieronder aangeven. Ook mag u aangeven bij welk spelletje u ingedeeld zou
willen worden. Dan doen wij ons best om dat te regelen. ( we zoeken specifiek mensen die
willen schminken, maar ook bij sjoelen, darten, visspellen, enveloppen trekken, lotenplanken
en allerlei andere spelletjes of evt hulp in het Heidevlinderrestaurant.)
Het antwoordstrookje graag uiterlijk vrijdag 26 februari bij de leerkrachten inleveren. We
willen graag dat iedereen het onderstaande strookje inlevert zodat we precies weten
hoeveel hulp we op woensdag 16 maart kunnen verwachten.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naam: ………………………………………………………( ouder van ………………….groep….…)
helpt woensdagmiddag 29 maart mee van
O
16.00-17.30 uur
O
17.30-19.00 uur
O
ik wil graag helpen bij …………………………………………….

