hErFsTmArKt
Dankzij de inzet van vele mensen is er op de herfstmarkt van alles te
doen en te beleven. Wij wensen iedereen veel plezier!

INDELING LOKALEN
1 slak maken en koekjes bakken
2 vilten kleding/accesoires, sieraden,
kinderkleding, proefsessies BARS
3 houten en sprookjesachtig speelgoed,
handgemaakte cadeautjes
4 biologische en duurzame kleding
5 boeken, kaarsen, kaarten, notebooks
6 biologisch dynamische groente,
kinderkleding, woondecoraties
7 poppengroep (opbrengst is volledig
voor onze school), Ecoprint
8 handgemaakte poppen en knuffels,
mineralen fossielen en sieraden
9 silhouetten en seizoenstafeldecoratie,
draagzakken, Therapeuticum de Linde
10 handgemaakte kleding,
3D schilderijtjes en tassenhangers,
wollen kindertruitjes en lederen tasjes
11 zangworkshop creatief met een lied
(om 12u00 en 13u00)

DE HAL
• bonnenverkoop
• het grabbelvrouwtje
• EHBO-post
• informatie over het initiatief Voortgezet
Vrijeschool Onderwijs Tilburg (VVOT)
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In het restaurant en
bij workshops kun je
alleen met bonnen
betalen.
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ACHTERPLEIN

Bonnen zijn te verkrijgen in de
hal en kosten € 0,50 per stuk.

1e verdieping
12 Leerlingenkraam 5e en 6e klas
(opbrengst is voor het schoolkamp)
13 workshops Boek Bekdier en
Mozaïek plezier
14 workshop feeën-lichtje maken
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VOORPLEIN

ETEN EN DRINKEN
Bij het restaurant kun je terecht voor een
lekker hapje en drankje. Op het voorplein is
een grote tent om dit rustig te nuttigen en
er is daar ook allerlei lekkers te krijgen.
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WORKSHOPS
Er zijn van 11.30 tot 16.00 uur doorlopende workshops binnen en buiten, maar er zijn
ook workshops die op een bepaald tijdstip worden gegeven of waar je je voor moet
inschrijven. Op de achterkant vind je een overzicht van alle workshops.

WORKSHOPS
Een aantal workshops wordt op vaste tijden
gegeven, voor de meeste workshops geldt,
dat je van 11u30 tot 16u00 op elk moment kunt
deelnemen als er plaats is.
Elke workshop kost 1 bon.
lokaal 1:
• koekjes bakken en natuurlijk zelf opeten
• slak maken, van een leeg slakkenhuis, klei en
kraaltjes maken kinderen een mooie slak
lokaal 2:
Gratis proefsessies BARS door Danielle Lous voor
volwassenen en kinderen, zie intekenlijst bij het
lokaal. Bars zijn punten op het hoofd, die als je ze
zacht aanraakt, het hoofd ontladen van polariteit.
lokaal 11:
• 12u00-12u45 zangworkshop
creatief met een lied
• 13u00-13u45 zangworkshop
creatief met een lied
lokaal 13 (boven):
• Mozaïek plezier, een mozaïek maken van heel
veel gekleurde stukjes karton
• Boek Bekdier, in een oud boek maken kinderen
een pop-up pagina met een open te vouwen bek
lokaal 14 (boven): BSO Tiliander
• feeën-lichtjes maken

MUZIEK
Op het voorplein zal Nick Pilmeyer je muzikaal verrassen.
In de grote zaal treedt de ierse band Lads&Lassie om
11u30 en 12u45 op en gaat de groep Måndag om 15u15
voor je zingen.

Open Podium
Komt dat zien, tussen 14u00 en 15u00 uur treden
leerlingen op in de grote zaal! Het jaarlijkse Open
Podium onder leiding van juf Sanne en meester Marcel.

BUITEN
Op het plein voor de school:
• stokbroodje bakken
• pannenkoeken
• warme chocolademelk
• totempaal-timmeren
Op het plein achter de school:
• goud zoeken
• vogelvoer maken
• popcorn-kraam
• ijskar

hal
• 11u00-16u00 grabbelvrouwtje
(tot dat de cadeautjes op zijn en
niet tijdens het open podium)
buiten achterplein:
• goud zoeken
• vogelvoer maken
buiten voorplein:
• timmeren van een mini totempaal, drie losse
blokken vormen samen een kleine totem
(bij slecht weer wordt deze workshop naar binnen
verplaatst)

Loterij
15u30
grote zaal

Open Podium
14u00-15u00
grote zaal

Popcorn en ijs
op het plein
achter de school

