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* Fijne vakantie

kinderknipbeurt, bonnen van ijssalons
enzovoort.
Nog niet alle prijzen zijn opgehaald. In
de bijlage vindt u een overzicht hiervan.
Heeft u een winnende lot? Neemt u dit dan
mee naar Inge van de Administratie
(Schaepmanlaan) om uw prijs in ontvangst
te nemen. Dit kan nog t/m vrijdag 15 juli
13:00u.

Belangrijke data

Juli
15
15
18

Groepen 1 t/m 4 vrij
Groepen 5 t/m 7 vrij vanaf 12:15u
Start zomervakantie t/m 28-08

Bijlage: Impressie Pleinfeest 2022
Overzicht winnende loten

Eindmusical
Na weken van repeteren, stonden de
leerlingen van de groepen 8 op dinsdag 12
juli op het podium van Schouwburg
Amstelveen voor de eindmusical. Zowel ’s
middags als ’s avonds zetten zij een
spetterend optreden neer voor de
genodigden. Fantastisch gedaan!
Pleinfeest 2022
We hebben er 2 jaar op moeten wachten,
maar op vrijdag 8 juli 2022 was het eindelijk
zover: het PLEINFEEST.
Al vroeg werd begonnen met de opbouw
van de kramen, het podium, tafels, banken
en natuurlijk de spellen.
De Wervelwind, sjoelen, blikgooien en
andere
oudhollandse
spelletjes,
luchtkussens, stokken vangen, eendjes
hengelen, een pannaveld en nog meer. De
kleuters zongen liedjes uit hun musical, net
als de achtste groepers. Ook leerlingen van
de andere leerjaren brachten hun favoriete
lied ten gehore.
Elke groep had een prachtig kunstwerk
gemaakt dat tijdens het pleinfeest werd
verloot.
Er was ook een loterij met prachtige prijzen,
geschonken
door
o.a.
de
lokale
middenstand. Wat te denken van 2 x een
hotelovernachting,
verjaardagstaarten,
toegangskaartjes voor het zwembad, 3
personal
training
sessions,

Natuurlijk was er ook weer veel lekkers te
eten. Pannenkoeken, muffins, hamburgers,
saté, popcorn, fruitspiesjes, hartige taarten,
frietjes en natuurlijk ijs!
Het geheel werd muzikaal omlijst en kon er
gedanst worden.
Dankzij de inzet van alle ouders,
leerlingen en het schoolteam is het een
fantastisch feest geworden. Heel
hartelijk dank daarvoor!
Namens de Pleinfeestcommissie wensen
wij iedereen een heel fijne zomervakantie!
de Pleinfeestcommissie

Het team van de
Piet Hein wenst u
een heel fijne
vakantie en wij zien
u graag op maandag
29 augustus weer
terug op school!

