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Lentefeest woensdagochtend 20 mei: 'Ga mee op wereldreis!' 
Op woensdagochtend 20 mei vieren we ons jaarlijkse Lentefeest. Dit jaar is het thema 
'Wereldreis'. Ieder lokaal is tijdelijk omgebouwd tot een land met bijbehorende activiteiten 
en aankleding. Wat dacht je van een heuse kangoeroe race in Australië, spaghettislierten 
slurpen in Italië of schminken als een van de Big Five uit Zuid-Afrika? In Mexico kun je een 
pinata kapot slaan, in Hawaii je favoriete limo-cocktail mixen of lekker luisteren naar reis-
verhalen in onze speciale snoezelruimte. Het OV-team is druk bezig met de voorbereidin-
gen, het belooft weer een leuke dag te worden! 
 
Activiteiten en verkleden 
De kinderen kunnen de hele ochtend meedoen aan activiteiten. Ze krijgen een strippen-
kaart mee waarop alle activiteiten staan. Er zijn diverse hapjes die ze zelf klaar kunnen ma-
ken en ook is er drinken voor iedereen. Dus de kinderen hoeven geen tussendoortje mee 
te nemen deze dag.  
Tijdens het Lentefeest nemen de bovenbouwers regelmatig een onderbouwer-tje mee aan 
de hand. Ieder jaar weer een feest om te zien. Ook mogen de kinderen zich voor deze och-
tend verkleden. Het thema wereldreis zorgt vast weer voor unieke creaties, maar uiteraard 
mag je ook als jezelf komen of gewoon weer als die piraat of fee :). We zijn benieuwd naar 
alle creaties. Net als ieder jaar reiken de juffen prijzen uit voor de meest bijzondere, lieve, 
gekke outfits! En ook de meeste hulpouders dossen zich uit voor deze dag.  
 
Hulpouders gezocht voor Lentefeest 
Het lentefeest kan niet zonder hulpouders! We nodigen je van harte uit om bij een van de 
activiteiten te komen helpen. In april zullen we bij de klaslokalen inschrijflijsten ophangen. 
Je kunt je voorkeur voor een activiteit daar ook op aangeven, we delen je zoveel mogelijk 
op voorkeur in.  
Voor nu even speciale aandacht voor hulpouders voor het schminken! We willen namelijk 
met 6 ouders schminken. Het is altijd een gewild onderdeel :)... Heb je ervaring in schmin-
ken en een creatieve hand? Mail naar marieke@lieverzo.nl om je nu alvast aan te melden! 
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