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Pannenkoekdag 201
Dit jaar is het de 13e keer dat we Nationale Pannenkoekdag vieren. Het thema voor dit
jaar is: ‘Pannenkoeken bakken met je hart’. Daarbij werken we samen met stichting
Met je hart die eenzame ouderen verbindt door ervoor te zorgen dat ze elkaar én anderen
ontmoeten, het hele jaar door. Laten we er met z’n allen weer een groot pannenkoekfeest
voor jong en oud van maken! Kijk op www.pannenkoekdag.nl voor actuele informatie
over de scholenactie en bak mee voor ouderen!
Let op: gewijzigde datum

Naar aanleiding van de onderwijsstaking op 15 maart is Nationale Pannenkoekdag verschoven naar vrijdag 22 maart.
Let dus even op dat jullie deze datum ook in eigen communicatie en uitnodigingen overnemen.

1. Oudereninstelling benaderen

Vier je met ons Nationale Pannenkoekdag op vrijdag 22 maart 2019? Dan is de eerste stap bedenken voor wie de
kinderen gaan bakken. Vraag bijvoorbeeld een verzorgingshuis of andere oudereninstelling in de omgeving van
e school om samen het pannenkoekfeest te vieren. Misschien is er ook wel een
‘Met je hart team actief in jouw gemeente’. Uiteraard kunnen de kinderen ook hun eigen opa’s en oma’s
uitnodigen. Zolang de scholieren maar begrijpen wat de gedachte achter de actie is: ouderen in het zonnetje
zetten met een zelfgebakken pannenkoek!

2. Inventariseren

Zorg dat je weet hoeveel ouderen Nationale Pannenkoekdag meevieren. Als het feest op school wordt gevierd, haal
dan alle benodigdheden tijdig in huis. Wordt het evenement op een instelling gehouden? Check dan in hoeverre je
de aanwezige faciliteiten mag gebruiken. Kijk ook welke warmtebron er wordt gebruikt (gas, elektrisch, keramisch of
inductie). Bij de inschrijving kun je dit aangeven, zodat wij de juiste pannenkoekpannen kunnen toesturen.

3. Bak met je hart en win een extra feestelijk pakket

Pannenkoeken zijn niet alleen lekker, samen eten is ook gezellig. Het verbindt mensen, jong en oud. We dagen jullie
daarom uit om het thema ‘Pannenkoeken bakken met je hart’ met de school op te pakken. Laat ons weten welke speciale actie of activiteit jouw school organiseert om ouderen nog meer te laten genieten van het pannenkoekfeest. Geef
jullie hartverwarmende actie door bij de inschrijving en maak kans op 1 van de 5 extra feestelijke pakketten.
Bij de meest hartverwarmende actie komt de ambassadeur van stichting Met je hart graag een handje helpen met
pannenkoeken bakken op jullie school. Gaan jullie op 22 maart extra uitpakken? We zijn hartstikke benieuwd!.
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4. Inschrijven vóór 13 februari 2019, 12.00 uur

Je hebt alles geregeld om je te kunnen inschrijven. Zorg dat je vóór 13 februari de school aanmeldt. Dit kan online op
www.pannenkoekdag.nl. Maak hierbij gebruik van de deelnamecode uit je uitnodigingsbrief of -e-mail. Vervolgens
ontvang je per e-mail een bevestiging van de inschrijving. Heb je geen uitnodiging ontvangen of ben je deze kwijt?
Geen zorgen. Vraag dan alsnog je deelnamecode aan via info@pannenkoekdag.nl onder vermelding van de
contactgegevens van je school. Na inschrijving ontvang je per e-mail een bevestiging van deelname. Ontvang je
binnen 24 uur geen bevestiging, dan kan het zijn dat de inschrijving niet goed is gegaan. Neem dan contact met
ons op via info@pannenkoekdag.nl onder vermelding van de contactgegevens van je school.

5. Ontvangst Pannenkoekdag Startpakket

Uiterlijk vrijdag 15 maart ontvang je het Pannenkoekdag Startpakket. Mocht je het niet ontvangen, laat het ons dan
uiterlijk maandag 18 maart weten. Let op: het pakket is voldoende voor circa 40 personen. Het pakket bestaat uit:
• 2 Tefal pannenkoekpannen;
• 10 pakken Koopmans Pannenkoekmix Compleet (alleen water toevoegen);
• 3 tafelkleden;
• 2 pakjes servetten;
• 25 ballonnen;
• 25 koksmutsen;
• Posters
Zorg zelf voor een warmtebron, eventueel extra pannen, extra pannenkoekmix en toppings.

6. Voorbereiden pannenkoekfeest

Voorafgaand aan vrijdag 22 maart heb je alle tijd om het pannenkoekfeest tot in de puntjes voor te bereiden.
Roep daarbij vooral ook de hulp in van de oudereninstelling en de ouders van de leerlingen. Maak goede afspraken
over het eventuele gebruik van keukenfaciliteiten, borden, bestek en pannen en vraag of het (keuken)personeel
ook wil meehelpen bakken (en versieren). Op www.pannenkoekdag.nl vind je, naast dit stappenplan, ook een
checklist voor de organisatorische details.

7. Het feest op Nationale Pannenkoekdag

Op vrijdag 22 maart is zover! Maak er een echt feestje van en laat de leerlingen bijvoorbeeld de eetzaal versieren.
Natuurlijk mogen de pannenkoeken niet ontbreken. Kinderen kunnen deze bakken onder begeleiding van ouders en
leerkrachten. Rond lunchtijd kunnen ouderen smullen van de zelfgebakken, warme pannenkoeken.

De belangrijkste data op een rij:

Woensdag 13 februari, 12.00 uur: Sluiting inschrijving voor gratis startpakket
Vrijdag 15 maart: Uiterste ontvangstdatum Pannenkoekdag Startpakketten
Maandag 18 maart: Uiterste datum om een niet ontvangen Startpakket te melden
Vrijdag 22 maart: Nationale Pannenkoekdag 2019
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