
 

 

OVlo op 5

Avondvierdaagse 2022 

Na 2 jaar konden we eindelijk weer de avondvierdaagse lopen. 

Door het mooie weer en de vele aanmeldingen hebben we er volop van genoten. 

Er waren 229 aanmeldingen van onze school. 

Op alle dagen stond onze kraam met wat lekkers. En het vullen van de bidons was een groot succes bij de kinderen. 

Voor de ouders was er een lekker bakkie koffie of thee aanwezig. 

We willen de sponsoren bedanken voor de producten die wij hebben gekregen. 

Evides : bidons er rugtasjes 

Apotheek : diverse gevulde tasjes  

Partou : appels en pakjes water 

Trident/Callenberg : snoepjes en koffie benodigdheden 

Esthedent tandartspraktijk : appels 

AH Evertsenplein : snoeptomaatjes 

Kostenoverzicht OV 

Chips : € 45,- 

Koeken : € 12,- 

Tum tum snoep : € 52,- 

Watertanks : € 8,- 

Vuilniszakken : € 1,75 

Siroop : € 14,50 

Koffie en thee van school 

Bekers en roerstokjes : € 11,- 

Polsbandjes : € 48,-



Survival groep 7 a/b 

Vrijdag 10 juni was het zover, eindelijk weer een survival in de Bernisse! 

‘s Ochtends verzamelden we op school om met z’n allen, op de fiets, te vertrekken richting het zwemstrandje in de 

Bernisse (achter de Shell bij Geervliet). 

Hier eenmaal aangekomen, werden de fietsen geparkeerd en tassen verzameld rond de tafel/ picknickbank op de 

grasweide. 

De survival-onderdelen waren al opgesteld en we konden na een korte instructie voor de hulpouders beginnen.  

Na een gezamenlijke warming-up, bestaande uit touwtrekken met 4 groepjes tegelijk en ren/springspelletjes begonnen 

de kinderen daarna in verschillende groepjes aan de volgende onderdelen: bamboe bouwen, crazy race, wandelende A 

en natuurlijk het spannende boogschieten. 

Tussendoor was er door de ov gezorgd voor drinken en wat lekkers ( ook voor de hulpouders was er koffie en thee met 

wat lekkers). 

Na de gezamenlijke lunch werden nog een paar onderdelen afgerond om daarna met zijn allen het allerlaatste 

onderdeel, vlot bouwen, te gaan doen op het strandje/water. 

Ze moesten in groepjes zelfstandig een vlot bouwen van vrachtwagen binnenbanden, touwen en houten palen. 

De groep die als eerste met z’n allen op een goed drijvend vlot zat had gewonnen. Zo’n vlot bouwen vergt van de groep 

samenwerking en flinke inspanning, omdat de banden eerst opgepompt moeten worden en er moeten touwen 

gewikkeld en geknoopt worden, zonder los te gaan. 

Toen eenmaal iedere groep te water was gegaan met hun vlot is er daarna nog vrij gezwommen samen met de meesters 

Nick en Bram. 

Na het zwemmen/vlot varen was het afdrogen en omkleden. Daarna aten we een lekker zakje chips om de energie weer 

wat op te laden voor de terugweg naar school. 

Eenmaal op school aangekomen (met tegenwind) stonden de pannenkoeken al klaar in de klassen. Deze waren 

gebakken door verschillende ouders. 

De kinderen hebben, onder het genot van een drankje, lekker gegeten van de pannenkoeken die met stroop, 

poedersuiker en chocopasta werden besmeerd. 

Als laatste nog een lekker ijsje en een snoepzak. We kunnen terugkijken op een mooie en gezellige dag. 

Via deze weg wil de ov alle hulpouders bij de survival en alle pannenkoekenbakkers bedanken voor hun inzet! 

Kosten overzicht: 

- survival € 650 

- alle Boodschappen € 174,64 

- vergunning Staatsbosbeheer € 77,35 

- Dixie Poldervaart Zuidland € 72,60 

- koffie, thee en water gesponsord door school € 0 

Totale kosten € 974,59 (budget was € 975,-)


