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WE MOGEN WEER! 

 

Het lijkt nog heel ver weg, maar voor je het weet is het zover: 

Op zaterdag 18 mei 2019 toveren we met elkaar de school 

weer om tot een prachtige Lente Bazaar!  

 

Op 18 mei van 11.00 tot 15.00 uur. 

Noteer het alvast in je agenda! 

 

       

    2016                2017                    2018 

 

Weten jullie het nog van vorig jaar? 

Hebben jullie toen ook zo genoten? 

Klein, knus, intiem en gezellig. 

Dit jaar gaan we het net zo leuk maken! 
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Nog geen Wonnebald Bazaar meegemaakt? 

Voor alle ouders die nog geen Wonnebald Bazaar hebben meegemaakt: het is een lente 
markt waar van alles te doen is voor kinderen en ouders. Het is van oorsprong een feest van ouders 
voor de school.  
De kinderen kunnen knutselen, naar het kabouterbos, tenen laten lezen, schminken en nog veel 
meer.  Denk ook aan bijvoorbeeld een open podium, pizza’s bakken in de tuin, en de vele kraampjes 
die veel moois bieden.  
De ouders kunnen bijvoorbeeld genieten van heerlijke koffie met allerlei lekkers en 
een plantje uitzoeken op de plantjesmarkt. Je komt ogen en oren tekort! 
 
Ook goed om te weten: vanaf nu sturen we iedere twee weken een Bazaar nieuwsbrief met 
de school nieuwsbrief mee 
 
Wat is er ook alweer allemaal te doen? 
Kabouterbos, muzikanten, poppendokter, appelvrouwtje, spookhuis, plantjesmarkt, complimenten 
dames, grabbeljurk, natuurtuin (soep, pizza, bijen), kaartverkoop, schminken, open podium, 
restaurant, actie in de gymzaal, koekjes bakken, omroeper, kraampjes..en nog veel meer! We hebben 
er zin in. 
 

 
 

Bazaar 2017 

 

Een verandering in de organisatie 

Zoals jullie misschien al wisten Tienke en Loes zijn gelukkig nog wel betrokken bij de Bazaar maar zullen 

een andere rol in nemen. Justine en Jentske zullen hun taken overnemen en vormen vanaf dit jaar, 

samen met Sabrina, de nieuwe Bazaarcommissie. Bedankt Tienke en Loes, Welkom Justine en Jentske!  

Even voorstellen 

Justine is de moeder van Boaz klas 2a en Moses kleuterklas 
Jenske is de moeder van Bente klas 5, Sijds klas 1 en Ties Olles Huis  
Sabrina is de moeder van Dean klas 3  
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Over het organiseren van de Bazaar 

Zoals jullie weten is het organiseren van de Lente Bazaar een hele klus. Het is ook zo fijn dat er al 
ouders hulp hebben aangeboden! In de loop van de jaren merkten we dat er een mooie organische 
groei is ontstaan tussen welke klas, welke activiteit op pakt. Het restaurant is bijvoorbeeld gekoppeld 
aan klas 5, het spookhuis aan klas 6 en koekjes bakken bij de kleuters etc.  
 
Vanaf dit jaar zullen we vragen om per klas een activiteit op te pakken. Help je liever bij een andere 
activiteit dan in jouw klas, of heb je een heel leuk nieuw idee voor de Bazaar, heel graag!  
Niet alle activiteiten zijn aan een klas gekoppeld, zoals bijvoorbeeld de grabbeljurk en het touwtjes 
trekken ect, we horen graag waar je bij zou willen helpen.  
 
En hoe leuk is het wanneer je bij een activiteit helpt met een paar andere ouders! Leer je meteen 
elkaar wat beter kennen! 

Met elkaar maken we er weer een prachtige Lente Bazaar van! 

 
Bazaar 2018 

Kan je ook niet wachten? Hier alvast een paar tips!  

• -  Begin met zaaien van planten die we kunnen verkopen op de plantjesmarkt.  
• -  Heb je nog grabbelrok cadeautjes? We willen ze heel graag, liefst 5 per kind              

inbrengen.  
• -  Haal alvast dat heerlijke recept uit de kast voor het restaurant! 

 

Kortom, wij hebben er alweer heel veel zin in, en jullie zo te horen ook.  

Zaterdag 18 mei van 11.00 - 15.00 uur. Voor je het weet is het zover! 

Groetjes, Justine, Jentske en Sabrina 

 


