
 

Lieve kinderen, beste ouders/verzorgers en familie, 

De natuur is in volle bloei en de zomervakantie komt langzaam in zicht. Voordat 
het zover is, willen we dit schooljaar graag gezamenlijk met jullie afronden en 
samen de zomer vieren.  

Jullie zijn allen van harte welkom op ons zomerfeest op vrijdag 15 juli van 
17.30 uur tot 19.30 uur op het middelste plein van de school. 

Om gezamenlijk van een maaltijd te kunnen genieten, willen we jullie vragen 
hieraan bij te dragen door iets mee te nemen. Denk bijvoorbeeld aan een soep, 
een salade, een quiche of hartige taart. Ook fruit en gebak zijn welkom. We zullen 
zorgen voor een intekenlijst. Deze kunnen jullie vanaf maandag 27 juni vinden op 
het mededelingenbord in de centrale hal van school. Wij zullen zorgen voor sap, 
water, koffie en thee. 

Ook is er voor de kinderen de mogelijkheid zich op te geven voor het restaurant-
team, om met het presenteren en uitserveren van het eten te helpen. Mocht jouw 
zoon/dochter dit leuk vinden, dan kan hij/zij zich opgeven met het bijgevoegde 
formulier.  

Onderdeel van ons feest is een open podium met korte muziekoptredens, 
circusacts of een circusdans. Denk bijvoorbeeld aan jongleren, acrobatiek of 
goochelen, maar iets anders kan natuurlijk ook. De komende weken zullen we dit 



thema bij de kinderen introduceren. Kinderen die het leuk vinden kunnen zich 
opgeven om met een korte act van maximaal 5 minuten deel te nemen aan het 
open podium. Dit kan als solo-act of samen met (een) vriendje(s)/vriendinnetje(s), 
(een) broertje(s) of zusje(s). En jij als ouder/verzorger bent ook van harte welkom 
om mee te doen. Met bijgevoegd formulier kan jouw zoon/dochter zich/jullie 
hiervoor opgeven.  

Wij zullen bij de intekenlijst in de centrale hal van school een kleine brievenbus 
ophangen, hier of bij een van ons kunnen de formulieren worden ingeleverd. Willen 
jullie ervoor zorgdragen dat het formulier uiterlijk op maandag 11 juli wordt 
ingeleverd? 

Het programma ziet er als volgt uit 
17.30 uur inloop en plaatsen van het eten op de tafel buiten (hartige gerechten) of 
in de klas binnen (fruit en gebak) 
17.45 uur welkomswoord en opening dinerbuffet 
18.30 open podium 
19.00 koffie en thee met fruit/gebak 

We kijken ernaar uit jullie allen de 15e te ontmoeten en samen de zomer te vieren. 

Warme groet, 
Gosia, Esther, Marsha, Jeton, Lianne, Audrey, Roos, Gonda, Jeannine en Dagmar 
ZOMERFEEST ISTIA – 15 juli 2022 



Inschrijfformulier restaurant-team 

Naam ……………………………………………………………                            uit klas ……………… 

wil graag onderdeel zijn van het restaurant-team en meehelpen met het verzorgen 
van de maaltijd tijdens het zomerfeest. 

Kan op vrijdag 15 juli eerder komen (17.00 uur) om de tafels te dekken: ja / nee 

Voor de restaurant-helpers zullen keukenschorten beschikbaar zijn. 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ZOMERFEEST ISTIA  - 15 juli 2022 
Inschrijfformulier open podium 

Naam …………………………………………………………………….       uit klas …………… 

wil alleen/samen met …………………………………………………………………………………………… 

deelnemen aan het open podium tijdens het zomerfeest. 

Mijn/ons idee voor de act is nu:  

muziek / circusact / circusdans / anders, namelijk  ………………………………………. 

Wat is de naam van jouw/jullie optreden? ……………………………………………….…... 

Graag één formulier inleveren per act! 


