NIEUWSBRIEF
Fancy Fair special
‘Fancy Fair op
vrijdag 6 maart 2020’
De fancy fair is een evenement dat om het jaar wordt
gehouden. De fancy fair is een traditie die al vele
tientallen jaren bestaat en is inmiddels uitgegroeid tot
een begrip. Dit jaar voor de tweede keer op SOL
Admiraal. Het theater, de gymzaal en diverse lokalen
worden omgetoverd. De fancy fair wordt op vrijdag 6
maart gehouden. In deze speciale Fancy Fair Nieuwsbrief
geven wij u een overzicht van alles wat al gedaan wordt,
waar u bij kunt helpen, de steunbonnenactie voor de
kinderen, de bijdrage in allerlei vormen, de
stempelkaarten etc. U krijgt de komende weken ook nog
een aantal keer een losse brief toegestuurd.

Zegels Plus voor boodschappendoos

Hulpouders gezocht

De actie van Plus om te sparen voor boodschappendozen
loopt al weer enige tijd. Velen van jullie hebben inmiddels
een volle kaart bijeen gespaard. Maar ook de laatste weken
van januari krijgt iedereen nog zegeltjes bij de
boodschappen.
Sommigen bedanken dan voor deze zegeltjes omdat ze
toch geen kaart meer vol
krijgen. Zonde, want
accepteer deze zegeltjes en
lever ze in op school.
Overigens hebben we de
afgelopen tijd al van veel
kinderen de zegeltjes
mogen ontvangen. Met de
bijeen gespaarde
boodschappendozen
maken we fraaie pakketten
voor bij het Rad van
Avontuur.

De Fancy Fair is altijd een enorm
leuk evenement. Maar het is tevens
een activiteit die heel veel
voorbereidingstijd vergt. Dit doen
we met een commissie van
leerkrachten, pedagogisch
medewerkers en ouders van de
Activiteitencommissie. Maar op de
dag zelf, vrijdag 6 maart, hebben
we (veel) hulp nodig. Vanaf half
negen gaan we op SOL Admiraal
alles opbouwen. Binnen een paar uur worden het theater, de
gymzaal en een lokaal omgetoverd tot een
“evenemententerrein”. Dat is even sjouwen, buffelen, spellen
neerzetten etc. En tijdens de fancy fair zelf hebben we natuurlijk
ook uw hulp nodig. We hebben een middagdeel van 15.30 tot
17.30 en een avonddeel van 18.30 tot 21.00 uur. Volgende week
ontvangt u een aparte brief waarbij u zich kunt opgeven als
hulpouder op deze dag. Met elkaar gaan we er een fantastisch
festijn van maken.

Financiële donatie
Elk jaar vragen wij in de voorbereiding aan de ouders of zij
relatiegeschenken o.i.d. willen en kunnen doneren. Wij
krijgen ook financiële donaties. Van dat geld kunnen we
dan prijzen kopen voor het Rad van Avontuur of de
steunbonnenactie. De bedrijven die al gedoneerd hebben
zijn we zeer erkentelijk. Mocht iemand een financiële
donatie willen doen, dan graag even contact opnemen met
Ruud van der Wel van de commissie. Even een mailtje naar
r.vanderwel@solambacht.nl.

Steunbonnenactie
Voor veel kinderen en voor veel ouders is de term
steunbonnenactie er eentje die direct gekoppeld wordt aan
de Fancy Fair. Maar wat houdt deze steunbonnenactie nu
in? Alle kinderen van SOL Admiraal Krommeweg, vanaf de
peuterspeelgroepen, Siem tot en met groep 8 krijgen een
boekje met 15 lootjes mee. Daar zit ook een begeleidende
brief bij. Het is de bedoeling dat de kinderen de lootjes, die
elk een euro kosten, dan aan ouders, familie, buren etc
verkopen. Vaak is dit een kleine moeite. Bij deze
steunbonnenactie zijn werkelijk schitterende prijzen te
winnen. Denk bijvoorbeeld aan een fotoshoot, een High
Wine, een High Tea, een kinderparty, een tennisclinic, etc.
Het geld en de adresgegevens van de kopers van de loten
graag zo snel mogelijk weer inleveren bij de juf/meester.
De kinderen krijgen de steunbonnen en de begeleidende
brief in de derde schoolweek van januari naar huis om te
verkopen.

Relatiegeschenken, tegoedbonnen en andere (nog
nieuwe) spullen
Van sommige ouders hebben we al relatiegeschenken
ontvangen voor de fancy fair. Kleine prijzen kunnen dienst
doen als zgn give-aways. Denk aan pennen, USB-sticks,
mokken, etc. Andere, grotere prijsjes/prijzen zijn goed te
gebruiken bij het Rad van Avontuur of de loterij. Ook zijn
er veel ouders met een eigen bedrijf. Tegoedbonnen van
een kapsalon, voor een taart, voor een plant, voor een
massage, etc zijn uiteraard ook van harte
welkom. En de ervaring leert ook dat veel
mensen bij het ontvangen kerstpakket
dingen tegenkomen die eigenlijk direct de
kast in gaan en daar vervolgens jaren
blijven liggen. Maar dit zijn ook mooie
prijzen voor de fancy fair. U kunt deze
spullen uiteraard al direct inleveren. Dat kan bij juf Anja
en/of juf Fleur op de SOL Admiraal of bij meester Ruud
en/of juf Marley op SOL Krommeweg. Om een goed
overzicht te houden graag zo snel mogelijk aanleveren.

Spullen voor boeken- spelletjes en
Puzzelmarkt
Een traditioneel onderdeel van de fancyfair
is de markt waar boeken, spelletjes, puzzels en glossy
tijdschriften worden aangeboden. En traditioneel zwaait onze
oud gediende juf Sonja de scepter over deze markt. Het is heel
nadrukkelijk geen rommelmarkt. De boeken, stripboeken,
spelletjes en puzzels moeten er dus wel goed uitzien. En
uiteraard moeten
de spelletjes en
puzzels wel
compleet zijn. Het
zou fijn zijn als u
deze spullen al
kan inleveren. Dan
kan juf Sonja alles
op haar gemak
uitzoeken. Dit kan
bij de leerkracht
van uw kind, maar
ook rechtstreek bij
juf Anja op SOL Admiraal of meester Ruud op SOL Krommeweg

Stempelkaarten op de fancy fair zelf
Tijdens de fancy fair werken we, net als de vorige keer) met
zogenaamde stempelkaarten. Bij de ingang zorgen we voor twee
verkooppunten. De kinderen kunnen twee verschillende
strippenkaarten kopen. Er zijn kaarten met vijf strippen. Die
kosten € 2,50 en er zijn strippenkaarten met tien strippen en die
kosten vijf Euro. Bij elk spelletje moeten de kinderen ‘betalen’
met strippen. De meeste spelletjes zijn gewoon één strip. U krijgt
vooraf een overzicht waar alle activiteiten te vinden zijn en de
kosten van de spelletjes. Bij het Grand Café en het Rad van
Avontuur moet wel contact betaald worden.

