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De Vlashof

50 jaar
DE LUSTRUM-FEESTWEEK

Wist je dat...
• Het Lustrumfeest nu wel heel dichtbij

Alle dagen op een rij:

komt?!
• We echt 3 fantastische dagen gaan be-

Maandag 10 juni 2019

2e Pinksterdag: school gesloten!
Dinsdag 11 juni 2019

Studiedag: alle leerlingen vrij!
Woensdag 12 juni 2019

Spectaculaire opening
Taartenwedstrijd
Voorstelling
Lustrumfeestje ouders

leven?!
• Het geen geheim meer is wat we alle-

maal gaan doen?!
• Er voor woensdag wel meer dan 50
taarten gemaakt gaan worden?!
• Dit helaas toch de laatste Lustrumflits
zal zijn?!
• Je na het lezen van deze Lustrumflits
genoeg weet om samen met ons van
het Lustrumfeest een knalfeest te
gaan maken?!

Aftelkalender
Donderdag 13 juni 2019
Vanaf dinsdag 4 juni nog

Schoolreisje
Vrijdag 14 juni 2019

Vlashof Got Talent-show
Filmmiddag (bovenbouw)

8
nachtjes slapen!

Dan gaat de Lustrum-feestweek van start!

Lustrum-dag 1: woensdag 12 juni 2019

Groot feest met taart
8.20u

Taarten naar eigen klas brengen

8.30u

Start Lustrum-dag 1 in eigen klas:
* Taarten bewonderen

9.00u

Grootse Lustrumfeest-opening op het Belaveld:
* Taartenjury
* Lustrumlied
* Proosten
* Spectaculaire start
* Bekendmaking winnende taart

10.00u

Taart eten in de eigen klas

10.30u

Lustrum-stoeptegel-ontwerpwedstrijd
&
Voorstelling Mad Science

11.30u

Lustrum-feestje voor alle ouders
* Bij de ouderkamer
* Ingang schoolplein vanuit Belaveld
* Koffie/thee & taart

12.15u

Einde Lustrum-feestdag 1
* Kinderen worden buiten opgehaald

Lustrum-dag 2: Donderdag 13 juni 2019

Schoolreisje naar Duinoord
8.30u

Start Lustrum-dag 2 in eigen klas:
* Klaar maken voor vertrek
* Groep 1 t/m 8 met de bus naar Duinoord

10.00u

Entree Duinoord:
* Heerlijk spelen, springen en klimmen
* Lekker eten & drinken

16.00u

Bussen vertrekken weer bij Duinoord

16.30u

Verwachte terugkomst-tijd op de Vlashof:
* Leuk als ouders de bussen opwachten
* Kinderen stappen uit en gaan naar eigen klas

16.45u

Einde Lustrum-feestdag 2
* Kinderen worden buiten opgehaald

Goed om te weten:

Bij Duinoord is voldoende eten en drinken voor iedereen.

De kinderen hoeven en mogen deze dag zelf niks meenemen.

Iedereen draagt deze dag een Vlashof-hesje (over de kleding).

Telefoons blijven thuis (of op school).

Verspreid over het park is toezicht & begeleiding vanuit school.

Lustrum-dag 3: Vrijdag 14 juni 2019

Glitter & glamour dag
Iedereen komt in feestelijke kleding naar school
8.30u

Start Lustrum-dag 3 in eigen klas:
* Voorrondes Vlashof Got Talent
* Coole verrassing in de kleine pauze

10.45u

Vlashof Got Talent Show in de aula
* Openingsact Little Band
* Speciale jury kiest 1e, 2e en 3e prijs
* Bekendmaking winnaar Lustrum-stoeptegel

12.00u

Groepen 1 t/m 4:
Naar huis
* Kinderen worden buiten opgehaald
Groepen 5 t/m 8 + taalschool:
Lunch + pauze
* Lunch zelf meebrengen

12.45u

Filmmiddag bovenbouw
* Alle kinderen kijken naar de gekozen film
* Voor iets lekkers wordt gezorgd

14.45u

Einde Lustrum-feestdag 3
* Kinderen worden buiten opgehaald
EINDE LUSTRUM-FEESTWEEK
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Opbrengst plantenactie
Onze plantenactie was een groot succes!!
Met elkaar hebben wij maar liefst €1521,opgehaald.
Dit prachtige bedrag zal in de feestweek
goed besteed worden. Nogmaals willen wij
jullie bedanken voor jullie inzet en enthousiasme. Wij hopen dat wij deze actie volgend
schooljaar met net zoveel plezier kunnen
voortzetten.

Bekendmaking schoolreisje

Uit de oude doos
Wie herkennen jullie
op deze foto?
Als het goed is zie je
juf Mariëlle, juf Jeannet, juf Corrie, juf
Angela, juf Will, juf
Marjolein, juf
Carolien en misschien nog wel
meer...

Schrijvers gevonden in groep 8!
Vlashof verhalen
Juffrouw Moniek aan het woord:

Wat is u leukste herinnering aan deze school?
‘’Ik kan niet kiezen bijv. optreden met carnaval, met koningspelen over de stormbaan en lachen en kletsen met kinderen.’’
Wat is u favoriete feestdag hier op school?
“kerstviering dan mag ik alle hapjes proeven”
Hoelang werkt u hier al?
‘’10 jaar’’
Hoeveel sterren geven jullie deze school?
“4 sterren, want het kan altijd nog beter worden’’
Uit de oude doos
Wat is u lievelings vak?
‘’rekenen’’
Interview door: Ecrin en Nasteeho uit groep 8

Uitslag
Lu stru m-woord zoeker!
Het juiste antwoord moest zijn:
Dit jaar is het in juni groot feest op de Vlashof!
De winnaars zijn :

Erfan uit groep 6/7

Reshayron uit groep 4
Super knap gedaan jongens!!! Jullie mogen je prijsje
op de 1e Lustrumfeestdag (woensdag 12 juni) komen
ophalen bij juf Marieke.

Ja, ja, we zullen jullie eindelijk
verklappen wie deze lieve juf is:
Het is onze juffrouw Jeannet!
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Vlashof verhalen
Juffrouw Ayse aan het woord:

Hoelang zit u op deze school?:
‘’10 jaar’’
Leukste herinnering?:
‘’De kleuterklas, ik heb zelf ook op deze school gezeten’’
Leukste feestdag op school?:
‘’Sinterklaas’’
Leukste vak?:
‘’Lezen’’
Leukste klas?:
‘’Allemaal’’

Vlashof verhalen
Juffrouw Jeannet aan het woord:

Hoe lang werkt u hier:
Ik werk hier al 30 jaar.
Wat vind u leuk aan onze school:
De kinderen omdat ze altijd blij zijn en heel dankbaar als ik ze iets leer.
Zat u hier op school:
Nee, ik zat als kind in Hilvarenbeek en ik ben in Hilvarenbeek geboren.
Wat vond u van ons toen we in uw klas zaten:
Ik vond jullie altijd heel leuk en lief en wilde heel veel leren en heel erg serieus.
Leukste klas die u gehad heeft:
ik vind altijd alle klassen leuk daarom werk ik hier.
Welke klas heeft u nu:
1,2B op vrijdag, en maandag, en dinsdag gedragsspecialist dan werk ik met
groepjes kinderen en op donderdag heb ik koersklas.
Hoe kwam u er op om juf te worden:
Ik wilde altijd al juf worden en ik speelde altijd juf als we schooltje gingen spelen
was ik de juf.
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Uitnodiging
voor alle ouders
Lustrumfeestje op
Woensdag 12 juni 2019
Van 11.30u tot 12.10u
Met veel gezelligheid,
koffie/thee en taart!
U komt toch ook?
Locatie: bij de ouderkamer
Route: Ingang schoolplein vanuit
Belaveld

Alle ouders zijn van
harte welkom!!!

Lustrum-commissie
Basisschool de Vlashof
Bartokstraat 131
5011 JB Tilburg
Telefoon: (013) 4551778
Website: www.devlashof.nl
E-mail: info.vlashof@tangent.nl

50 JAAR
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Wij zijn er voor jou!

