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Beste kinderen en ouder(s)/verzorger(s), 
 
Op vrijdag 20 mei 2022 vieren wij weer ons jaarlijkse schoolfeest en de bazaar.  

Het thema van het schoolfeest is dit jaar: 
 

“C. van Leeuwen gaat terug in de tijd” 
 

 
 

Schoolfeest 

Dit jaar hebben onze activiteiten alles te maken met ‘terug in de tijd.’ De kinderen mogen op 
deze dag verkleed komen in dit thema. Het ochtendprogramma vindt op school plaats.  
 
Het schoolfeest begint om 8.30 uur. Alle kinderen komen, zoals altijd, naar de klas. Rond 
10 uur verzorgt de OC een 10 uurtje en rond 12 uur krijgen de kinderen een kleine lunch. 
Om 12.30 uur eindigt het ochtendprogramma en zijn de kinderen vrij. 
 

Bazaar 

’s Avonds van 17.00 uur tot 19:30 uur vervolgen wij de feestdag met onze bekende bazaar. 
Deze vindt plaats in en rondom onze school. 
De kinderen uit de groepen 7 en 8 zorgen voor leuke activiteiten. Het Rad van Avontuur 
draait wederom met geweldige prijzen.  
 
‘s Avonds eet en drinkt u natuurlijk niet thuis, maar maakt u gebruik van onze bazaarkeuken 

met overheerlijke hapjes en drankjes.  U kunt deze avond strippenkaarten kopen ter waarde 
van €2,50, €5,- en €10,- waarmee u deel kunt nemen aan de verschillende activiteiten. De 
hapjes en drankjes van de bazaarkeuken moeten daarmee ook worden betaald.  

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen 



 

 

Voor deze avond hebben wij veel hulp nodig. Wij hebben ouders nodig die willen helpen 

tijdens de bazaaractiviteiten. En ouders die vooraf lekkere dingen willen maken voor de 
bazaarkeuken. Vanaf vrijdag 1 april kunt u zich hiervoor via de Parro inschrijven.  
 
Verder willen wij u alvast vragen om spullen te verzamelen voor het Rad van Avontuur, die 
als aantrekkelijke prijsjes kunnen dienen (dus géén rommelmarktspullen). Misschien heeft u 
in uw familie/kennissenkring of in uw werk/beroep nog sponsoren die een prijs ter 

beschikking willen stellen. 
Deze spullen worden vanaf maandag 28 maart verzameld in de hal van onze school. We 
willen vragen of u dit aan uw kind(eren) mee wilt geven, zodat zij dit in de school kunnen 
brengen. Graag uiterlijk vrijdag 13 mei inleveren. Alvast bedankt daarvoor. 
 
Zonder uw hulp kunnen wij deze dag niet organiseren, dus wij rekenen op uw medewerking.  

 

Alvast hartelijk dank. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Oudercommissie en team C. van Leeuwenschool 
 

 


