speelgoedruilbeurs 2016

Hey Oogappels!
Donderdag 26 mei is er na de middag op onze school een speelgoedRUILbeurs.
Hier kan je jouw speelgoed waar je niet meer mee speelt omRUILen voor nieuw speelgoed.
Op maandagnamiddag en dinsdagvoormiddag 23 en 24 mei zijn het INZAMELDAGEN. Op
deze dagen kan je speelgoed binnen brengen. In ruil daarvoor krijg je PIT. Dat is het nieuwe
geld van DE OOGAPPEL.
Zorg ervoor dat het speelgoed dat je meebrengt nog goed is om mee te spelen. Speelgoed
dat nog in goede staat is, krijgt uiteraard meer PIT. Je mag maximum 6 stukken speelgoed
meebrengen. Per stuk krijg je een aantal PIT. Wij bepalen op voorhand basisprijzen per soort
speelgoed.
Wat kan je binnenbrengen op de INZAMELDAG?









(Gezelschaps)spelen
Puzzels. Deze controleer je thuis eerst! Geef geen onvolledige puzzels mee! Niemand
‘ruilt’ graag dingen die stuk zijn!
Speelgoed (Lego, Knex, poppen, auto’s, blokken, Playmobil, ..)
Boeken voor de kleuterklas of lagere school leeftijd.
Dvd’s (geen VHS video’s)
Teken- en knutselsets (complete staat)
Verkleedkleren
Stripverhalen






Fantasiespeelgoed (babypoppen, babybuggy, keukentje, dokterstas, poppenkast, ..)
(loop)fietsen, driewielers, steps, skateboarden, …
Buitenspeelgoed
…

Wat is er niet welkom?





Babyspeelgoed
VHS-video’s, cassettes
Speelgoed dat stuk, onvolledig of vuil is.
Kleine prutsjes zoals sleutelhangers, kindersurprisespulletjes, …

Ook de peuters en kleuters doen mee. De leerlingen van het derde en vierde leerjaar
gaan samen met de allerkleinsten van Ilse en Martine naar een ‘mini’ruilbeurs en zo
kunnen ook zij samen met een groter kindje hun pit opkopen.
De kleuters van de tweede en derde kleuterklas krijgen een meter/peter uit het vijfde of
zesde leerjaar om hen te helpen bij het uitzoeken van hun favoriete speelgoed!
Wie kiezen er voor om deze beurs zonder ouders te organiseren, omdat ouders ‘anders’
kiezen dan hun kind.  We willen dat kinderen zelf een keuze kunnen maken wat ze
ruilen voor hun PIT.
Er zal ook een ‘goed doel-bus’ staan waar kinderen hun PIT kunnen schenken aan een
goed doel. Ook dit jaar gaat de overschot van het speelgoed naar vzw De Tinten die daar
heel wat kinderen blij mee zullen maken!
Er is ook een ‘goktent’ waar je voor een groot stuk speelgoed een gokje kan wagen. Wie
juist raadt, wint dat stuk!
Wij hebben er zin in!
Leefgroep Saar

