schenkt de ouderraad een
kopje koffie/thee in.
Daarna pakken we het feest
weer op .

VRIJDAG
1 MAART
2019
9.03 – 11.33
UUR
KNETTERMOI
CARNAVALSFEEST
OP DE
BAKELGEERT

“We zien wer los
en laoten ons
wer lekker
gaon!!”

Nog een paar nachtjes
slapen en dan zal op
maandag 25 feb. om half
twee in de grote hal
bekend gemaakt worden
wie het nieuwe prinsenpaar
van de Bakelgeert is en wie
de vorst….! Spannend voor
de hele school, maar al
helemaal voor groep 8. De
ouders van groep 8 zijn
hierbij natuurlijk van harte
welkom!
Op vrijdag 1 maart wordt
er op school een gezellig,
groots en bont carnaval

gevierd. De grote hal is
voor deze gelegenheid
door groep 8 met kleurige
slingers en fraaie
zelfgemaakte maskers
omgetoverd tot een heus
feestpaleis .
Na een daverende intocht
en het welkomstwoord
mogen alle kinderen van de
Bakelgeert per groep een
optreden verzorgen.
Voor een goede organisatie
zijn de onderstaande
punten van belang:
☺ Alle kinderen komen
verkleed en eventueel
geschminkt naar school.
Het eerste half uur brengt
een ieder in de eigen klas
door, om 9 uur nemen we
plaats in de grote hal.
☺ 9.15 : Ontvangst van de
Geitenbok met gevolg met
een geweldige intocht en
muziek.
Even na 10.00 uur is er een
pauze; de kinderen eten
dan hun fruit in de klas en
gaan vervolgens even
buitenspelen. Voor alle
aanwezige (groot)ouders

☺ Ouders en andere
belangstellenden kunnen
alles van bovenaf bekijken.
De ouders van de kleuters
mogen in het speellokaal
zitten/staan. Zij hebben
vanaf daar zicht op hun
kleintjes en kunnen zo ook
samen met hen in de
speelzaal hossen. Alleen de
ouders van de prins en
prinses zitten beneden in de
hal.
☺ De kinderen mogen
geen serpentines en/of
confetti meenemen. Ook
zien we liever geen
gevechtspakken en
vechtmaterialen.
☺ De kinderen gaan na
afloop even terug in de
groep om daar de ochtend
gezamenlijk af te sluiten.
De school is om 12.00 uur
uit.
Ouders, zet ook een fleurig
hoedje of een te gekke
pruik op of trek een bonte
kiel aan. Dat verhoogt de
sfeer!
VEUL CARNAVALSPLEZIER!

