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E I N D F E E S T  O P  V R I J D A G  5  J U L I 
 
 
Beste ouders / verzorgers,  
 
Het einde van dit schooljaar komt alweer dichtbij. Op Brede School Omnibus 
sluiten we elk schooljaar af met een spetterend eindfeest. Dit schooljaar vindt het 
Eindfeest plaats op vrijdag 5 juli a.s. van 17.00 – 20.00 uur.   
 

 Thema: “Verschillende Nationaliteiten” 
 
Nieuwe opzet 
De organisatie van het eindfeest is dit jaar anders dan in vorige jaren. In deze brief vertellen we u alvast hoe het feest 
eruit ziet!  Dit jaar hoeft u als ouders/verzorgers GEEN eten te maken voor het eindfeest.  
 
Op het schoolplein komen kraampjes te staan met hapjes uit vijf verschillende landen: Suriname, Indonesië, Japan, 
Marokko en Nederland. Bij elk kraampje zijn hapjes te koop. U kunt betalen met de blauwe muntjes die worden 
verkocht op het Eindfeest. Met deze muntjes kunt u ook betalen voor drankjes. Al het eten op het eindfeest wordt 
halal bereid.  
 
Kleding  
U en uw kinderen wordt gevraagd om allemaal in kleding uit uw eigen land naar het Eindfeest te 
komen!  
 
Omnibus Got Talent  
Dit jaar hebben we voor het eerst de Omnibus Got Talent Show op het podium: hiervoor mag iedereen (ouders en 
kinderen!) zich inschrijven om een act op te voeren op het gebied van muziek, dans, toneel, sport enz. Deze act mag 
maximaal 3 minuten duren!! De acts worden beoordeeld door een deskundige jury en aan het eind van de avond 
reiken we een prijs uit voor de beste act!  

 
Slagbalwedstrijd groep 8 
In de loop van het feest wordt de traditionele slagbalwedstrijd gespeeld tussen de ouders en 
kinderen van groep 8: komt u hen aanmoedigen?  
 
 

Aan het eind van het feest sluiten we af met de feestelijke prijsuitreiking.  
De uitnodiging voor het feest ontvangt u volgende week!  
 
We rekenen op uw komst en we hopen op een geweldig feest! 
 
Hartelijke groet, 
 
Oudervereniging en Team van Brede School Omnibus   
  

 Above is described what the new-style “Eindfeest” will look like. The theme is “Different Nationalities”. We ask all of 
the parents and the children to wear traditional outfits from the country or culture where you come from. There will 
be food from 5 different countries, all will be prepared the “halal”  way. You don’t have to bring food yourself.  
 
You can buy the blue chips, which you can use to get drinks and food. You can also subscribe for an 3-minute act 
during  the Omnibus Got Talent Show.  


