Extra informatie

Betalen op de
markt

Kleedjesmarkt: Geef je hiervoor op.

Op de markt kun je
‘strippenkaarten’ kopen die geld waard zijn.

Veiling: Deze zal om 17.30uur beginnen.

ACTIEMARKT
ZUIDSOEDAN

Alle producten zijn in bedragen geprijsd van € 0,50 /
Taarten bakken: Geef je hiervoor op.
Koek en zopie: Drinken is er al vanaf € 0,50.
Warme hapjes: Een broodje hamburger of kroket voor
€ 2,00 en nog veel meer lekkere dingen.

€ 1,00 / € 1,50 en zo met € 0,50 erbij.
Er zijn twee strippenkaarten te koop:



Een strippenkaart van € 5,00



Een strippenkaart van € 10,00

Schminken en nagels lakken: Geef je hiervoor op (vanaf

Deze strippenkaart bevat bonnetjes van € 0,50.

groep 7). Voor € 0,50 kun je je laten schminken of nagels

Bij elke activiteit kun je er dus bonnetjes vanaf halen

laten lakken.

en inleveren. Zo betaal je voor wat je koopt of doet.

Grabbelen: Dit kost € 0,50.

Is je strippenkaart op? Koop gerust een nieuwe!

Raad het aantal: Voor € 0,50 raad je al 1x.

Flyeren

Kraampje: Verschillende prijzen.
Ballon oplaten: Voor € 0,50 gaat jouw ballon de lucht in.
Flessenwinnaar: Deze worden aansluitend aan de veiling
bekend gemaakt.

Een aantal weken voor de markt zullen we flyeren in
Zwartebroek en Terschuur. We hopen dat er zoveel
mogelijk mensen naar de markt komen. Nodig ze nu
vast uit!

Woensdag 8 april 2015
16.00-19.00 uur

Activiteiten
Kleedjesmarkt
Alle kinderen mogen deelnemen aan de kleedjesmarkt, maximaal 1 kleedje per gezin. Alle
spullen moeten geprijsd zijn in prijzen van €
0,50 / € 1,00/ € 1,50 en zo met €0,50 cent
verhoogd.

Ballon oplaten

Houd je ook van mooie nagels en /of een leuke

Laat je ballon op en wie weet

versiering op je gezicht? Laat je dan schminken

komt die van jou wel het vers-

of laat je nagels lakken.
We zoeken nog kinderen (vanaf groep 7) en/of
oudere broers/zussen, ouders die het leuk vinden om te schminken en nagels te lakken.

Veiling

te weg! Dan krijg je een leuke
prijs.

Flessenwinnaar

Grabbelen

Wilt u een product of dienst veilen? Geef u
dan op! Dit kan van alles zijn: een bureau, een
stoel, een kappersbeurt, een timmerklus, een
schilderklus etc.

Taarten bakken
Bakt u/bak jij een lekkere taart? De
taart wordt verkocht op de markt.

Koek en zopie
Er zal genoeg lekkers te eten en te drinken
zijn.

Warme hapjes
Naast de koek en het drinken worden er ook
broodjes hamburgers, broodjes kroketten,
knakworstjes en misschien
nog wel meer lekkere dingen
verkocht.

Schminken en nagels lakken

Op de markt zal, aansluitend aan de veiling, de winVoor zowel de onderbouw als de bovenbouw is
er een grabbelton met veel leuke prijsjes.

Raad het aantal!

naar bekend gemaakt worden van de flessenactie.
Dit is een winnaar per groep en uit elke groep ook
degene die de meeste flessen heeft ingezameld. Dit
mag niet dezelfde winnaar worden.

Op de markt staat een pot met een heleboel vullingen. Doe mee en raad het juiste aantal. De
winnaar verdient
een leuke prijs.
Deze wordt in de
week na de markt
bekend gemaakt.

Kraampje met zelfgemaakte spulletjes
Op de markt staat een kraampje met spulletjes
door de kinderen gemaakt. Denk aan: loomsleutelhangers, loom armbandjes, flesjes water
met zelfgemaakte etiketten, versierde cup cakes,
schilderijtjes.

