
 

Beste ouders, 

 

Zoals u waarschijnlijk al gehoord heeft, vieren wij op donderdag 21 september het 40-jarig jubileum 
van onze school. We zijn van plan om er met de hele school een geweldig feest van te maken. We 
beginnen met een gezamenlijk ontbijt op het plein en daarna gaan de verschillende bouwen uiteen 
om verder te feesten. Rond 15.00 sluiten we samen af met een borrel op het plein. 
 
Voor de groepen 1, 2 en 3 hebben we een heel leuk programma bedacht. Met deze brief willen wij u 
laten weten hoe de dag er voor uw kind(eren) uit komt te zien. 
 
Uw kind wordt 's ochtends gewoon in de eigen klas verwacht. Na het ontbijt gaan de kinderen eerst 
weer terug naar de eigen groep en van daaruit vertrekken ze te voet naar de blokhut van 
scoutinggroep Dick van Toor.  
 
Daar begint om 9.45 een circuit met allerlei leuke activiteiten. Hierbij kunt u denken aan een 
springkussen, theatervoorstelling, huifkartocht en nog veel meer! 
Voor eten, drinken, fruit en een snoepje wordt deze dag gezorgd. Dit hoeven de kinderen dus niet 
mee te nemen. Ons advies is om de kinderen stevige schoenen en warme kleding aan te trekken 
omdat we deze dag veel buiten zullen zijn.  
 
Om 14.30 eindigt het programma en is het de bedoeling dat u uw kind ophaalt bij de blokhut.  
Het adres is: Mahonia 9, 5552 MA, Valkenswaard. 
 
Mocht u zin hebben om met ons nog even na te borrelen op het schoolplein dan bent u vanaf een 
uur of 15.00 alleen of samen met uw kind(eren) van harte welkom! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Team Schepelweyen. 
 
 
N.B. De ouders die zich hebben opgegeven om een groepje te begeleiden, zijn vanaf 8.30 welkom 
in de hal van de school voor een kopje koffie of thee. U wordt om 9.00 bij de klas van uw kind 
verwacht om van daaruit uw groepje op te halen. U bent in ieder geval ingedeeld bij uw eigen zoon 
of dochter en nog vier of vijf andere kindjes van groep 1, 2 of 3.  We lopen in 1 groep naar de 
blokhut. Het is misschien een idee om vervoer te regelen om 14.30 voor u en uw kind aangezien u 
te voet bent gekomen. Terugwandelen kan uiteraard altijd.  
De ouders die zich hebben opgegeven om te helpen bij de activiteiten bij de blokhut worden 
verzocht rond 8.30 uur bij de blokhut te verzamelen om e.e.a. mee op te bouwen. We zouden het 
op prijs stellen als u na afloop ook mee zou kunnen helpen bij het opruimen. 
  


