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Pannenkoekdag 202

Op vrijdag 19 maart 2021 vieren we Nationale Pannenkoekdag. Doet jouw school
ook mee? Volg dan de stappen uit dit stappenplan om er een buitengewoon feest van
te maken! Alle (actuele) informatie vind je ook op pannenkoekdag.nl.

1. Oudereninstelling benaderen

Nodig een verzorgingshuis of andere oudereninstelling in de omgeving van de school uit om samen Nationale
Pannenkoekdag mee te organiseren. Maak duidelijk dat het in verband met corona anders zal zijn dan anders:
de instelling bakt zélf pannenkoeken en de kinderen zorgen voor versiering en entertainment op afstand
(buiten of via een beeldscherm).

2. Inventariseren

Stem met de instelling af welke faciliteiten aanwezig zijn en hoeveel ouderen er komen, zodat jullie hiermee rekening
kunnen houden bij de voorbereidingen en de zorginstelling alle benodigdheden in huis kan halen. Kijk ook welke
warmtebron aanwezig is (gas, elektrisch, keramisch of inductie) en geef dit aan bij de inschrijving, zodat wij de juiste
pannenkoekpannen kunnen toesturen.

3. Inschrijven vóór 17 februari 12.00 uur

Staan na de eerste twee stappen alle seinen op groen? Meld je school dan vóór 17 februari 12.00 uur aan via het
online inschrijfformulier op www.pannenkoekdag.nl. Maak gebruik van de deelnamecode uit je uitnodigingsbrief.
Je ontvangt daarna een e-mail met een bevestiging van je inschrijving. Heb je de bevestiging niet binnen 24 uur
ontvangen of ben je de deelnamecode kwijt? Stuur dan een mail naar info@pannenkoekdag.nl.

4. Ontvangst start- en versierpakketten

Uiterlijk vrijdag 12 maart sturen wij het startpakket naar de zorginstelling en het versierpakket naar jullie school.
Zijn op die datum beide pakketten nog niet aangekomen? Laat het ons dan uiterlijk maandag 15 maart weten via
info@pannenkoekdag.nl onder vermelding van jullie contactgegevens. De inhoud van het startpakket is genoeg
voor circa 40 personen. Eten er meer ouderen mee, dan kan de zorginstelling dit uiteraard zelf aanvullen.
Evenals beleg zoals poedersuiker, stroop, spek of kaas.

Inhoud startpakket
oudereninstelling:
•
•
•
•

2 Tefal pannenkoekpannen
10 pakken Koopmans Pannenkoekenmix
1 tafelkleed
2 pakjes servetten (à 25 stuks)

Inhoud versierpakket school
voor één groep:
•
•
•
•

raamsjablonen met boter, kaas en eieren spel
slinger van koksmutsen om in te kleuren
placemats kleurplaten
kaarten

dit initiatief is
mogelijk gemaakt
door:

www.pannenkoekdag.nl
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DUURZAME TIP
Bewaar pannen en tafelkleden voor volgend jaar!

Nationale Pannenkoekdag is een maatschappelijk initiatief van Tefal en Koopmans. Dit betekent ook dat we het feest
zo duurzaam mogelijk willen maken. Maak de pannenkoekpannen en tafelkleden daarom na gebruik schoon voor een
volgende keer!

6. Voorbereiden en versieren pannenkoekfeest

In de weken vóór 19 maart hebben de school en de oudereninstelling de tijd om voorbereidingen te treffen voor het
pannenkoekfeest. Maak goede afspraken met de zorginstelling. De kinderen kunnen aan de slag met de placemats,
ansichtkaarten, slingers, koksmutsen en raamsjablonen uit het versierpakket. Zij kunnen deze kleuren of voorzien van
leuke teksten of tekeningen. Met de raamsjablonen kun je boter, kaas en eieren spelen met de ouderen, buiten op het
raam bij de oudereninstelling.

7. Voorbereiden Buitengewoonste Optreden

Nationale Pannenkoekdag is pas echt een feest voor jong en oud wanneer de kinderen zorgen voor het entertainment! Natuurlijk moeten we hierbij vooralsnog rekening houden met de coronamaatregelen. Het idee is dan ook dat
leerlingen een optreden verzorgen op veilige afstand. Dit kan buiten zijn, voor het raam van de oudereninstelling, of
via een live verbinding of opgenomen video. Denk aan een lied, een toneelstuk of een dansvoorstelling, niets moet en
alles mag! De school met het leukste, grappigste, mooiste of meest originele optreden wordt beloond met een mooi
prijzenpakket!.

8. Het feest op Nationale Pannenkoekdag

Op vrijdag 19 maart is het zover! Maak er een buitengewoon feestelijke dag van en zorg dat alle versierspullen op
tijd zijn afgeleverd bij de oudereninstelling. Verzorgen de leerlingen ook een optreden bij de locatie? Heel veel succes!
En stuur een video van het optreden in om mee te dingen naar het prijzenpakket! Kijk voor meer informatie op
pannenkoekdag.nl/optreden.

De belangrijkste data op een rij
17 februari
12 maart
15 maart
19 maart

Sluiting inschrijving Nationale Pannenkoek dag om 12.00 uur
Uiterste ontvangstdatum Pannenkoekdag Startpakket
Uiterste datum niet ontvangen Startpakket door te geven voor 12.00 uur
Nationale Pannenkoekdag

dit initiatief is
mogelijk gemaakt
door:

www.pannenkoekdag.nl

