
 

 

 

 

 

Programma jubileumdag D.V. 17 september 

 

Onze school, Geschenk van God, Bestaat nu alweer 50 jaar. Deze 
mijlpaal vieren wij. Samen zijn we dankbaar! Worden wie we mogen 
zijn, Dat maakt onze school zo fijn! Kind'ren komen, kind'ren gaan, 
Maar dit blijft voorop staan! 

Wat u zojuist heeft gelezen is het eerste couplet van ons jubileumlied. 
Dit lied heeft nog veel meer coupletten en zal op de jubileumdag ten 
gehore worden gebracht door de kinderen van de school. Komt u ook 
luisteren bij ons podium? 

Op dit podium vinden in de loop van de dag verschillende activiteiten 
plaats. Waaronder een verkoop per opbod. Dat wilt u vast niet missen!  

Ook is er tijd om uw (oud)klasgenoten te ontmoeten op de reünie. We 
hopen dat er veel mensen zullen komen om herinneringen op te 
halen.  

Hierbij de tijden waarop u de meeste kans loopt om klasgenoten te 
ontmoeten: 

geboortejaar vanaf 1995:  11.00 uur 
geboortejaar 1980-1995:  13.00 uur 
geboortejaar tot 1980:  14.00 uur 
 

Doet u mee aan de fotopuzzeltocht door de school? Die is voor oud en 
jong! 
Als u liever rustig een kopje koffie drinkt, dan kan dat natuurlijk 
ook in onze koffiehoek. 
Uw kind(eren) kunt u dan lekker laten springen op het springkussen 
of deel laten nemen aan een workshop. 
 
De workshops zijn bedoeld voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. De 
inhoud van de workshops is nog even een verrassing! Onze huidige 
leerlingen kunnen zich vooraf intekenen, kinderen die niet op onze 



school zitten kunnen zich voordat de workshop begint, op de dag zelf, 
inschrijven op intekenlijsten bij een van de workshops. 
 

Op het plein zijn er ook kraampjes waar kinderen van de school 
zelfgemaakte spulletjes verkopen. Neem gezellig een kijkje! Wie weet 
zit er iets leuks voor u bij. Kom niet te laat, want op=op. 
 

Het programma is als volgt: (wijzigingen voorbehouden) 
 
   10.00 uur opening met jubileumlied* 
   10.30 uur presentatie Bonisa* 

   11.00 uur reünie en start workshop ronde 1 
   11.30 uur de lunchhoek is open 
   12.00 uur jubileumlied en muziekgroepje* 
   12.30 uur verkoop bij opbod op het podium 

   13.00 uur reünie en start workshop ronde 2 
   13.30 uur presentatie Bonisa* 

   14.00 uur reünie en start workshop ronde 3 
   15.00 uur einde van de jubileumdag  
 

*Alle activiteiten met een * vinden op of bij het podium plaats. Rond de 
boombank op het schoolplein. 
 

Op het plein vindt u ook een kraampje van Bonisa. Ons zendingsgeld 
sparen we voor stichting Bonisa, zodat Gods Woord door evangelisten 
verteld kan worden. Bonisa zal deze dag ook een presentatie geven. Een 
deel van de opbrengst van deze jubileumdag wordt dan ook geschonken 
aan Bonisa.  
 
We werken deze dag met een muntensysteem. U kunt munten 
aanschaffen bij de muntenkramen op het plein, dit kan contant of via 
een Ideal-betaling. Deze munten zijn bij alle activiteiten (zoals 
workshops) en aankopen (zoals de lunch) te gebruiken. Na afloop kunt 
u de munten weer terug wisselen of u kunt ze doneren. 
 
 


