
het team X-Landers: Robin, Laura, Fenne, Veerle, Anna en Marcel

Middagprogramma:
14.00 uur - 17.00 uur
Rommelmarkt:
- Boeken
- Spelletjes
- Speelgoed 

Workshops:
- Schminken
- Dansen
- Knutselen
- Zingen

Avondprogramma: 
vanaf 19.00 uur
- FLL-Bingo
- Prijsdansen

Verschillende bedrijven uit de omgeving 
hebben voor ons mooie prijzen beschikbaar 
gesteld. De avond sluiten we af met prijs-
dansen. Dat is een soort van ‘dansen met 
hindernissen’. Dit onderdeel staat onder 
leiding van meneer Mario.

De X-Landers 6.0 gaan naar Tenerife om mee te 
doen aan de Europese kampioenschappen van de 
First Lego League. Om deze trip mogelijk te maken, 
zijn we niet alleen op zoek naar sponsors. Ook 
organiseren we verschillende activiteiten, op vrijdag
11 maart hebben we er twee!

Om 14.00 uur starten we op ‘de Zonneberg’ met 
een rommelmarkt waar u boeken, spelletjes en 
speelgoed voor een mooi prijsje kunt kopen. Heeft 
u thuis nog boeken, spelletjes of speelgoed wat 
nog de moeite waard is? We zijn dan heel blij als u 
dit aan ons wilt doneren. Dit mag in de week van 7 
maart op school ingeleverd worden. Maar hier blijft 
het niet bij. Er zijn deze middag ook zang-, knutsel- 
en dansworkshops. En je kunt je laten schminken of 
je haar laten invlechten. 

Om 19.00 uur gaan de deuren open voor het 
avondprogramma. Met o.a. een mega bingo en 
prijsdansen. De bingoboekjes kosten die avond wel 
€ 10,00 maar de prijzen liegen er niet om! 
We garanderen een gezellige avond!

Om nog meer geld in het laatje te krijgen, zetten 
we een kledingcontainer op het schoolplein. Hier 
kunt u vanaf 11 maart al uw afgedragen kleding 
in kwijt. Ook tassen, riemen, schoenen, lakens en 
handdoeken mogen in de container. Kussens en 
dekbedden mogen er niet in. 

Ook zamelen we vanaf 11 maart statiegeldflessen 
in. Hebt u er nog een paar liggen? Geef ze dan 
alstublieft aan ons!

Alvast bedankt en tot ziens op 11 maart!

De X-Landers 6.0 
Fenne, Veerle, Laura, Anna, Robin en Marcel

Volg ons via: www.x-landers.com

    X-landers 6.0 
     in actie!


