
Op vrijdag 17 maart 2023 vieren we voor de 16e keer Nationale Pannenkoekdag.  
Doet jouw school ook mee? Volg dan de stappen uit dit stappenplan om van jullie  
Pannenkoekdag een supergeslaagd feest te maken! Voor actuele informatie over  
de scholenactie kijk je op pannenkoekdag.nl

1. Oudereninstelling benaderen
Nodig een verzorgingshuis of andere oudereninstelling in de omgeving van de school uit om samen Nationale Pan-
nenkoekdag mee te organiseren. Uiteraard kunnen de leerlingen ook hun eigen opa’s en oma’s of ouderen uit de 
buurt uitnodigen. Belangrijk is dat je uitlegt wat de gedachte is achter de actie: ouderen in het zonnetje zetten met 
zelfgebakken pannenkoeken!

2. Inventariseren
Probeer in te schatten hoeveel ouderen er komen, zodat je hiermee rekening kunt houden bij de voorbereidingen en 
het in huis halen van alle benodigdheden. Wordt het feest niet op school maar in een ouderinstelling of op een andere 
locatie gevierd? Check dan in hoeverre je de aanwezige faciliteiten mag gebruiken. Kijk ook welke warmtebron aan-
wezig is (gas, elektrisch, keramisch of inductie) en geef dit aan bij de inschrijving, zodat wij de juiste pannenkoekpan-
nen kunnen toesturen.

3. Inschrijven vóór 15 februari 12.00 uur
Staan na de eerste twee stappen alle seinen op groen? Meld je school dan vóór 15 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 ontvan-
gen of ben je de deelnamecode kwijt? Stuur dan een mail met je contactgegevens naar info@pannenkoekdag.nl.

4. Ontvangst Pannenkoekdag startpakketten  
Uiterlijk vrijdag 10 maart ontvang je het Pannenkoekdag startpakket. Heb je op die datum nog niets ontvangen, laat 
het ons dan uiterlijk maandag 13 maart weten via info@pannenkoekdag.nl onder vermelding van jullie contactge-
gevens. De inhoud van het startpakket is genoeg voor circa 40 personen. Heb je meer ouderen te gast, dan kun je 
dit uiteraard zelf aanvullen. Zorg ook voor een warmtebron, eventueel extra pannen en pannenkoekmix, en natuurlijk 
beleg zoals poedersuiker, stroop en eventueel spek of kaas.

Het Startpakket bevat:
• 2 Tefal pannenkoekpannen
• 10 pakken Koopmans Pannenkoekenmix Compleet
• 3 tafelkleden
• 2 pakjes servetten (à 25 stuks)
• 30 koksmutsen  
• 30 placemats
• 30 slingersjablonen
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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 en  
bewaar ze voor volgend jaar. Want vanaf volgend jaar sturen we geen nieuwe pannenkoekpannen meer naar  
scholen die in het voorgaande jaar een startpakket hebben ontvangen.

5. Voorbereiden pannenkoekfeest
In de weken vóór 17 maart heb je alle tijd om voorbereidingen te treffen voor het pannenkoekfeest. Roep daarbij 
vooral ook de hulp in van de oudereninstelling en de ouders van de leerlingen. Maak goede afspraken over het even-
tuele gebruik van keukenfaciliteiten, borden, bestek en pannen, en vraag of het (keuken)personeel ook wil meehelpen 
bakken. De placemats en slingersjablonen uit het startpakket kunnen de kinderen al in de dagen vóór pannenkoek-
dag kleuren of voorzien van leuke teksten of tekeningen. Zo wordt de feestruimte nóg feestelijker!  
Op www.pannenkoekdag.nl vind je, naast dit stappenplan, ook een checklist voor alle organisatorische  
details en kun je hier placemats en slingers downloaden als je er nog meer nodig hebt.

6. Voorbereiden ‘hartverwarmende actie’
Wil je méér doen dan alleen pannenkoeken bakken? Dan dagen we jouw school uit ook zélf een sympathieke actie te 
bedenken voor de ouderen. De meest hartverwarmende inzending wint een compleet verzorgde bakworkshop 
voor de hele klas! Kijk op www.pannenkoekdag.nl voor alle info.

7. Het feest op Nationale Pannenkoekdag
Op vrijdag 17 maart is het zover! Maak er een echt feestje van en laat de leerlingen helpen met de eetzaal versieren 
en natuurlijk het bakken en uitserveren van de pannenkoeken. Uiteraard onder begeleiding van ouders en leerkrach-
ten. Rond lunchtijd kunnen de ouderen dan smullen van de zelfgebakken, warme pannenkoeken. 

De belangrijkste data op een rij
15 februari Sluiting inschrijving Nationale Pannenkoekdag om 12.00 uur

10 maart Uiterste ontvangstdatum Pannenkoekdag Startpakket

13 maart Uiterste datum niet ontvangen Startpakket door te geven voor 12.00 uur

17 maart Nationale Pannenkoekdag

22 maart Uiterste inzenddatum hartverwarmende actie
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