Beste ouders, verzorgers en kinderen van De Gavelander,
Donderdag 29 maart vieren wij het Paasfeest op De Gavelander. In deze
Paasbrief vind je alle informatie omtrent deze dag. De kinderen worden
net als anders om half 9 op school verwacht en zijn om 15.15 uur vrij.
Paasontbijt
We starten de dag met een gezellig paasontbijt in eigen klas. Voor groep 1/2 worden borden,
bestek en bekers geregeld. Voor groep 3 t/m 8 geldt: eigen bord, bestek en beker meenemen!
HULP GEVRAAGD: We willen graag een gekookt eitje bij het ontbijt, maar hebben
daarvoor wel ouders nodig die voor ons een aantal eieren willen koken. De dozen
met eieren liggen vanaf maandag 26 maart klaar in het lokaal van groep 5/6. Wie
wil ons hierbij helpen?
Eitje Tik
Het spel dat deze dag centraal staat is ‘Eitje Tik’. Bij dit spel moet je met een hardgekookt ei
tegen het hardgekookte ei van je tegenstander aan tikken. Het ei wat heel blijft, gaat een ronde
verder. Je mag alleen met de bolle- of de puntige kant van het ei tikken, dus niet met de
zijkanten. Verder mag het ei niet bewerkt zijn! Een versierd ei mag natuurlijk wel.
Iedere groep speelt tegen elkaar, net zolang totdat er uit elke groep 1 winnaar is. Zij spelen de
finale. In de finale strijden dus de 4 beste eieren tegen elkaar. Wie wordt de 1e Eitje-Tik
koning(in) van De Gavelander?!
LET OP: Alle kinderen moeten een eigen hardgekookt ei van huis
meenemen. Het ei moet heel zijn voordat er deel wordt genomen aan het
spel. Het handigste is het ei in een doosje te doen met bescherming.
Andere activiteiten
Naast het spel ‘Eitje Tik’ zullen er deze dag ook andere activiteiten in het thema van Pasen
plaats vinden. Dit houden we nog even voor ons.

