Basisschool Sint-Jozef

februari 2019
Geachte ouders, hier volgt de vastelaoves-info!

● Donderdagmiddag 28 februari gaan de groepen 7
en 8 naar de Haandert voor het “Liedjesmatinee veur
blaage” Van onze school treed Lars Broekman op.
De kinderen van groep 7 en 8 zullen op deze dag
om 11.30u naar huis gaan. De kinderen die niet naar
huis kunnen worden in de gelegenheid gesteld om op
school over te blijven. De kinderen vertrekken om
12.45 uur vanaf school met de groep naar de Haandert. Het liedjesmatinee
begint om 13.15 uur en zal om ongeveer 15.00 uur afgelopen zijn. Na afloop
gaan de kinderen o.l.v. de leerkrachten terug, of met eigen ouders mee. De
andere kinderen kunnen onderweg de kortste weg naar huis nemen. Op deze
middag mogen de kinderen van groep 7 en 8 zich verkleden, dit hoeft niet.
● Dinsdagmiddag 26 februari vindt de eerste carnavalsviering plaats op school.
Deze middag staat in het teken van het uitroepen van de prins en prinses met
hun adjudanten en het bekendmaken van de raad van elf. Ook wordt het
“boerebroedspaar en getuuge” van de groepen 1/2 bekend gemaakt. Dit alles
zal in de speelzaal plaatsvinden. Ouders van hoogwaardigheidsbekleders
horen hier uiteraard bij. Voor andere belangstellende ouders geldt: neem
zolang er ruimte is plaats achter in de zaal! Na de bekendmaking, met alles
wat daarbij hoort, gaan de kinderen naar hun eigen groep waar elke klas een
eigen programma afwerkt.
Op deze dag is het niet de bedoeling dat de kinderen verkleed naar school
komen. De kinderen gaan zoals gebruikelijk om 15.15 uur naar huis.
● Vrijdag 1 maart.
Alle kinderen van de school komen op vrijdag 1 maart ’s morgens verkleed naar
school en hebben op deze morgen een carnavalsviering. De prins, prinses,
adjudanten en de raad van 11 van de school zullen daarbij ook aanwezig zijn.
Voor de groepen 1 t/m 3 is deze viering van 8.45 – 10.00u. De viering voor de
groepen 4 t/m 8 is van 10.30 – 12.15u.
Er zal gehost en gezongen worden. Lars zingt het lied dat meedeed aan
liedjesmatinee veur blaage. Ook zal het gezelschap van “de Beerpiep” en “d’n
Oeles” aanwezig zijn. Om 12.15 is alles afgelopen en gaan de kinderen naar
huis. Vastelaovend Saame!
Met vriendelijke groeten,
Ouders en leerkrachten van de werkgroep carnaval 2019

