Koninginnedag
Wanneer?
Zaterdag 30 april, 10.00-16.00 uur.
Waar?
Freixo, zie routebeschrijving.
Wie?
Leerlingen, ouders, vrienden, familie en bekenden van
‘De Olijftak’.
Hoe?
In het oranje!
Om 10.00 uur gaan de deuren open!
Naar aanleiding van de succesvolle gezamenlijke viering van Koninginnedag in 2010 én de
enthousiaste reacties van leerlingen en ouders, is besloten om ook dit jaar de verjaardag van
Koningin Beatrix samen te vieren. Dit jaar is de school in Freixo gekozen als lokatie. We organiseren
tal van activiteiten, zoals: sponsorloop, levend ganzenbord, Vrijmarkt, boekenmarkt en een veiling.
Om 10.30 uur spelen we „levend ganzenbord‟ en houden we een sponsorloop.

Levend ganzenbord
Levend ganzenbord is de levende versie van het bordspel
ganzenborden, waarbij je om de beurt met de dobbelsteen gooit en
moet proberen om je pion als eerste bij het eindpunt te krijgen,
maar nu zijn de spelers zélf de pion.

Sponsorloop
De sponsorloop kan lopend, rennend, per fiets, step etc. worden
afgelegd. Iedere leerling, jong en oud, kan er aan mee kan doen. De
leerlingen vragen wij zoveel mogelijk sponsors te vinden. Voor iedere
gelopen kilometer geeft de sponsor een bijdrage t.b.v. ‘De Olijftak’. Alle
deelnemers ontvangen een leuke attentie van de school. De leerlingen
ontvangen binnenkort een deelnameformulier. Het zou helemaal

feestelijk zijn als je je fiets versiert!
De vrijmarkt vindt plaats tussen 12.30 en 13.15.
Voor de Vrijmarkt en boekenmarkt wordt aan alle leerlingen gevraagd de zolder
eens grondig op te ruimen en de overbodige spulletjes te koop aan te bieden.
Verkoop je speelgoed, je oude donald ducks, kleding, etc. Je kunt natuurlijk ook
eigengemaakte spulletjes verkopen.

De koks zullen hun beste beentje voorzetten en een heerlijke lunch verzorgen!
Na de lunch wordt er om 14.30 een veiling georganiseerd.

Eenmaal, andermaal ...
We vragen jullie medewerking om voor iedere leerling één dienst of goed
aan te bieden. Op deze wijze komen we op maar liefst 41 diensten en
goederen uit die we per opbod gaan verkopen. Het is belangrijk om deze
zaken nu al door te geven omdat we begin april een aantrekkelijke
veilinglijst willen verspreiden onder leerlingen, ouders, familie, vrienden en
kennissen. We moedigen hen aan om mee te bieden op deze
buitenkansjes.
Welke diensten en producten kunnen er bij voorbeeld worden aangeboden?
Een aantal uren werk voor tuinklussen, een bedrijf dat voer aanbiedt, taarten bakken op je
verjaardag, paardrijden, taxirit naar vliegveld Lissabon, een oude melkbus, aanbieden
streekproducten, een goed gesprek enz. Al aangemelde diensten en goederen; 10 boeketten
bloemen, middag surfles, 2 uur paardrijles, weekend Samonatura in nov/dec, oude melkbus. Deze
lijst groeit straks uit tot een aantrekkelijk aanbod waarop iedereen graag mee wil bieden. De veiling
zelf zal vooral een groot spektakel worden. Komt dat zien!

Vanuit Évora:
Richting Redondo, weg volgen. Na ca. 25/30 km
links afslag Freixo inslaan. In Freixo de eerste
afslag rechts (direkt na een groot huis/quinta in
de kleuren blauw/wit en met fraai hekwerk voor
de ramen) Na ruim 500 meter ligt het schooltje
links in een kleine bebouwde kom.

“Moet ik iets meebrengen?”
De ouders van Freixo verzorgen het eten en
drinken voor de hele dag. De ouders van Santa
Sofia wordt gevraagd om iets lekkers mee te
brengen voor bij de koffie. De ouders van
Algoceira vragen we een bijdrage in de vorm van
chips of iets om te snoepen.

Aanmeldstrookje Koninginnedag 2011
inleveren vóór 10 april bij leerkracht of stuur mail naar secretariaat@snoal.info
Op zaterdag 30 april zijn wij van de partij in Freixo.
Namen:

Deelnemers aan levend ganzenbord en de sponsorloop:

Voor de veiling bieden wij aan:

(schooltje = oranje wiebertje)

Routebeschrijving
Vanuit Redondo:
Wie vanuit de richting Redondo komt, neemt de
weg naar Évora, na ongeveer 15 km rechts naar
Freixo. In Freixo de eerste afslag rechts (direkt na
een groot huis/quinta in de kleuren blauw/wit en
met fraai hekwerk voor de ramen). Na ruim 500
meter ligt het schooltje links in een kleine
bebouwde kom.
Koninginnedag 2011 belooft een groot en
gezellig feest te worden voor onze (oud-)
leerlingen, ouders en bezoekers. ‘De Olijftak’
hoopt er daarbij op dat het met de veiling en de
vrijmarkt een financieel steuntje in de rug krijgt.
Noteer daarom alvast 30 april in de agenda
en meld de diensten en goederen aan dmv
onderstaand strookje.

