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Beste Toverkapoenen

Het carnavalgebeuren dat traditiegetrouw de krokusvakantie inluidt zal ook dit jaar onze school op stelten zetten.
De kinderen mogen zich net als de vorige jaren vrij verkleden.
Het thema dat de leerkrachten gekozen hebben is “Geestelijken”.
Vrijdag 25 februari 2022 worden ongetwijfeld de stoet en de carnavalsparty het orgelpunt van de voorbije periode.
Hiervoor werkt de school samen met het oudercomité.

HET PROGRAMMA
Kleutercarnavalsparty in polyvalente ruimte
* 10.30 uur
Kleuterhotdogs aan keuken
* 11.30 uur
Hotdog lagere school aan de leraarskamer (met eigen drankje)
* 12.15 uur
De ouderraad beperkt de hotdogs tot max 3 per leerling.
Kinderen mogen zelf boterhammen meebrengen.
Carnavalsstoet GANSE SCHOOL
13.20 – 14.20 uur:
De stoet vertrekt op de parking van de school, en gaat via de Hoeledensebaan, langs
de Neerlintersesteenweg en de Grootveldstraat naar het Kerkplein. Er wordt door de politie voor 2 begeleiders
gezorgd. Het supersonische-opkuismachine is echter stuk, dus geen confetti en serpentines tijdens de stoet !
Carnavalfuif (of film) lagere school
14.30 uur – 15.20 uur

De leerlingen van de lagere school kiezen voor de party in de polyvalente ruimte of
voor de film in de klas.
De kleutertjes blijven in hun gebouw (en op hun speelplaats).

15.30 uur

Einde van de schooldag en begin van de krokusvakantie.
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PRAKTISCHE AFSPRAKEN:

•
•
•
•
•
•
•
•

Alle kinderen mogen verkleed naar school komen.
Confetti en serpentines mogen enkel tijdens de carnavalfuif … niet in de klassen of buiten.
Ze zijn echter verboden tijdens de stoet. De borstelmachine is stuk.
Schmink en haarverf zijn toegelaten.
Speelgoedgeweren, messen, dolken, sabels kunnen in karton zolang er niemand pijn gedaan wordt, dan
wordt het wapen afgenomen!
Spuitbussen zijn verboden!
De drankjes op de party worden aangeboden door het oudercomité.
Er wordt aan de leerlingen gevraagd om zelf een drankje mee te brengen om bij de hotdog te drinken.
Uiteraard kan er ook altijd water verkregen worden in de school.
Bij de party en het middageten worden de helpers beperkt tot de leden van de ouderraad.
De ouders/grootouders/sympathisanten zijn van harte welkom om naar de stoet te komen kijken.
We vragen om niet met de kinderen mee op te stappen, maar vanaf de stoep toe te kijken zodat het voor
de kinderen een echte carnavalsstoet met toeschouwers blijft.
Dit schooljaar gaan de klassen echt bij elkaar blijven.
De jongste kleuterklassen gebruiken bolderkarren. Juf Femke (femke.beck@toverpotlood.be) organiseert
dit. Indien je een bolderkar hebt of er één wil trekken dan laat je dat aan haar weten.
De politie vraagt met aandrang dat de toeschouwers aan één kant van de weg blijven staan zodat de
kinderen niet onverwachts de straat overlopen.
Meestappen achter de stoet is toegelaten.

We zijn ervan overtuigd dat het weer een geslaagde dag zal worden en willen ook de leden van de ouderraad
danken voor hun inzet en financiële steun.
Het #TVPTL-team
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