Vårmarked 20 mai
Nå nærmer det seg med stormskritt. Dette er som dere vet noe vi får til i fellesskap med våre hender,
hoder og bein. Det er kjempestas å fortelle at vi i år har fått skaffet hest og høner til årets marked.
Da blir det mange glade barn som skal få ri.
Vi trenger fortsatt folk på flere aktiviteter. Det er ledig på steinsalg, plantesalg, leker for barna,
rigging og opprydding. De som ikke har satt seg opp på noen aktivitet, må møte opp fredag kl 18 og
være med å rigge.
Dagen tenker vi å dele i to vakter på hver aktivitet. En tidlig og en sen. Dere som har ansvar for en
aktivitet må selv organisere vaktskifte. Trenger dere flere folk på aktiviteten så forsøk å skaffe det. Er
det vanskelig, så spør oss i komiteen. Vi har navn og tlf.nr. De som får senvakt blir med og rydder til
vi er ferdig på lørdag. Primært da sin egen aktivitet.
Vi har en flott plakat som jeg gleder meg til å vise frem til dere. Den trenger vi hjelp til å henge opp.
Barna vil få med seg plakater i sekken.
Vi håper på stor iver og engasjement i forhold til mat og premier.
Vi trenger fra hver familie:
•
•

•
•
•

Tre ting til lykkehjulet: Helst hjemmelagede ting, kandiserte epler, brente mandler,
små leker, osv…
Planter eller bakst: Varene må merkes før dere leverer. Plantene med navn og
gjerne forslag til pris. Baksten med ingredienser evt
oppskrift. Gjerne økologisk og eller glutenfritt, gjerne forslag til
pris.
En kake eller annen delikat bakst til kafeen: Trenger også her at noen bidrar med
noe uten gluten.
1-4 klasse leverer 1 pakke pølser og en pakke lumper som leveres i avd. Grill
5-10 klasse leverer 1 pakke marshmallows og en pakke hamburgerbrød som leveres i avd
Grill.

Videre håper vi at dere kan bidra med;
•
•

Lopper til loppemarkedet: Se eget skriv
Premier til loddsalget: Salget vil pågå under markedet. For at folk skal kjøpe må det
være noe noen har lyst på. Bruk fantasien og bidra med det du kan. Har du noen
kontakter som kan være villig til støtte skolen. Det kan være alt fra ved, matjord,
syltetøy, eplesider, hjemmelagede klær, kunst, smykker, hudpleietime, middag på
restaurant, osv…

MVH Liv Stine Mo og resten av komiteen.

VÅRMARKEDET`s LOPPEMARKED
20/5-17
Snart er det vårmarked i barnehagen og skolen
igjen, og i den forbindelse trenger vi ”varer”J
Vi oppfordrer alle til å rydde i skuffer og skap.
For å spare mye ekstra-arbeid ønsker vi følgende;
• Rene/hele klær som er merket utenpå
posene/kassene hva det er.(barneklær,
dameklær, herreklær,sengetøy,gardiner,osv.)
• Ting og tang som hører til på et bruktmarked
• Hvis noen har litt eksklusive artikler de vil gi
bort vil dette bli satt på eget bord med
spesielle priser, evt.holde en auksjonJ
Vi tar ikke i mot møbler!
Det er viktig at ting som leveres er i orden.
Kvalitet, framfor kvantitetJ
Levering av lopper skjer torsdag den 18.5 og
fredag den 19,5 fra kl.16.30 i salen på skolen.
Vennlig hilsen
Loppekomiteen v/Siv,skolen og Mari, Barnehagen

