Beste ouders/verzorgers,

Zoals al in de nieuwsbrief is aangekondigd organiseert obs Boekhorst op vrijdag 1 juli 2022
van 14:00 uur tot 17:00 uur een fancy fair. Dit is voor de school een mooie kans om extra geld op te
halen voor schooldoeleinden en leuke activiteiten voor de kinderen van obs Boekhorst. Tijdens de fancy
fair zijn er veel activiteiten en spelletjes voor de kinderen op het plein te doen. Waaronder een
spelletjesparcours, blikgooien, sjoelen, een grabbeljurk, het maken van een foto, kraampjes met onder
andere zelfgemaakte knutsels van de kinderen, schminken, kun jij topscorer worden bij het (voetbal)
schietdoel met punten of de meeste punten scoren bij de korfbalkorf en er is nog veel meer….
Daarnaast is er ook aan de ouder, verzorger, broertjes, zusjes, opa, oma, pake, beppe of andere
bezoekers gedacht. Zo kun je loten kopen voor het rad van avontuur waar je leuke prijzen mee kunt
winnen, is er lekkers voor bij de koffie en thee of doe je toch liever mee aan een spelletje? Kom
gezellig langs op 1 juli en laten wij er met zijn allen een leuke middag van maken!
De voorbereidingen voor de fancy fair zijn dan ook al in volle gang. Naast dat wij jullie graag informeren
over de fancy fair doen wij in deze nieuwsbrief ook een oproep aan alle ouders/verzorgers. Welke bijdrage
of hulp wij van jullie kunnen gebruiken om er op 1 juli een geslaagde middag van te maken lees je
hieronder.
Rad van avontuur
Tijdens de fancy fair kun je tegen contante betaling loten kopen voor het rad van avontuur. Hiervoor zijn
wij nog op zoek naar prijsjes. Heeft u zelf, iemand in uw familie, vriendenkring of mogelijk heeft uw
werkgever een prijsje die u beschikbaar wilt stellen dan houden wij ons aanbevolen. Je kunt de prijsjes
voor 21 juni inleveren op school bij de leerkracht.
Strippenkaart
Tijdens de fancy fair zijn er leuke activiteiten en spelletjes te doen. Je kunt aan deze spelletjes en
activiteiten mee doen door een strippenkaart in de voorverkoop te kopen of op de dag zelf aan de kassa
op het schoolplein, let op contant betalen.

We hebben strippenkaarten van € 3,00 (5 strippen) en van € 5,00 (10 strippen). Bij elke activiteit wordt
aangegeven hoeveel strippen de activiteit kost. Met de strippenkaart kun je ook een kopje koffie, thee,
ranja of wat lekkers voor erbij kopen. Loten voor het rad van avontuur koop je los en kun je alleen
contant betalen.
De strippenkaarten zijn in de voorverkoop tegen contante betaling af te halen op het schoolplein tussen
14:00 uur en 14:30 uur op dinsdag 21 juni, woensdag 22 juni of donderdag 23 juni.
Fancy fair deelnemers gezocht: tafel huren
Heeft u leuke spulletjes die u wilt verkopen, kaarten, sieraden, eten etc. kom ze verkopen bij ons op het
plein. De tafelhuur bedraagt € 5,00 per tafel. Een tafel huren kan door hier (klik op hier) het
aanmeldformulier in te vullen.
Bakwedstrijd: Heel Boekhorst Bakt
Wie bakt er voor ons iets lekkers? Dit mag een leuke taart zijn, een heerlijke cake, vrolijke cupcakes, of
laat je fantasie de vrije loop…. Al dat lekkers zal tijdens de Fancy Fair verkocht worden bij een kopje
koffie, thee of glaasje limonade. De keuze is reuze… Uiteraard zal de vakkundige jury zich eerst over alle
baksels buigen. Wie weet sta jij daarna wel te boek als eerste Meesterbakker van onze school!
We hopen op veel animo, zodat we een goed gevulde taartenkraam kunnen presenteren!
Geef je nu op voor Heel Boekhorst Bakt door hier (klik op hier) het aanmeldformulier in te vullen.
(Bak je speciaal een taart die geschikt is binnen een bepaald dieet? Vul dit dan even in bij de opgave.
Denk aan vrij van gluten, lactose, noten etc. Wij vermelden dat er tijdens de Fancy Fair even bij zodat er
echt voor ieder wat wils is).
Je taart of cupcakes lever je op vrijdag 1 juli voor 13:30 uur in op school. De uitslag van wie de lekkerste
taart heeft gemaakt is om 14:00 uur.

Alle leerlingen van obs Boekhorst klaar? BAKKEN MAAR
Wij zetten alles nog even op een rijtje:
- Fancy fair: vrijdag 1 juli van 14:00 uur tot 17:00 uur op het schoolplein van obs Boekhorst.
- Voor meer informatie over de fancy fair, aanmelden tafelhuur, de bakwedstrijd of voor vragen ga je
naar onze website: www.obsboekhorstactiviteiten.nl
- Lever de prijsjes voor het rad van avontuur voor 21 juni in op school bij de leerkracht.
- Je kunt op 1 juli een tafel huren om spulletjes te verkopen dit kan door hier (klik op hier) het
aanmeldformulier in te vullen.
- Word jij onze meesterbakker? Geef je nu op voor Heel Boekhorst Bakt door hier (klik op hier) het
aanmeldformulier in te vullen.
- Koop je strippenkaart in de voorverkoop. Op dinsdag 21 juni, woensdag 22 juni of donderdag 23 juni
zijn deze tegen contante betaling af te halen op het schoolplein tussen 14:00 uur en 14:30 uur.
Alvast bedankt voor je hulp en/of bijdrage. Wij kijken uit naar een gezellige fancy fair op 1 juli!
Met vriendelijke groet,
Team obs Boekhorst en de oudervereniging

