
 
 

SCHOOLNIEUWS 
 

VRIJDAG 17 februari: CARNAVAL 
Op vrijdag 17 februari vieren wij ons jaarlijks carnavalfeest met in de voormiddag workshops 

en in de namiddag volgt de optocht door de stad. Er is geen specifiek thema: “ALLES KAN”.     

Om de jaarlijkse heksenketel na de optocht te vermijden, hebben we het dagverloop aangepast: 

- De voormiddagspeeltijd wordt vervroegd en de leerlingen kunnen wafels en 

chocomelk kopen (zie bestelbon). Voor de kleuters wordt in de voormiddag door de 

school een hapje en een drankje voorzien. 

- We gaan niet in de refter eten.  Kinderen brengen boterhammen mee of kunnen 

een hot dog of een drankje kopen (zie bestelbon). 

- De middagpauze voor de kinderen die naar huis gaan loopt van 11u30 tot 12u30.  

- Kleuters wijkschool : Zij vieren carnaval op school en krijgen in de voormiddag 

ook een wafel en een drankje. Zij kunnen nog steeds soep bestellen! 

 

Wafels : We zoeken mama’s, papa’s, en … die voor de carnavalsdag wafels willen bakken. Zij 

bezorgen die op school op donderdag 16 februari.    

 

Parcours : We vertrekken in de school om 13u11. Via de Burg. Philipslaan en de Eikerstraat 

wandelen we naar de Markt waar alle deelnemende scholen om 13u45 verzamelen. In groep 

trekken we dan door de Bosstraat naar het grote plein aan de Bospoort.   

Op het plein aan de Bospoort worden onze prins en prinses gehuldigd en zorgen Wiel Janssens 

en Bèr Houben voor de nodige zangleute. Om ± 15u11 zijn we terug op school.  

 

. ………………………………………………………………………………………………… 

 

Wafels bakken : Ondergetekende, ……………………………………………………………….  , bakt ± …….. 

wafels voor carnavalsdag en bezorgt ze op donderdag 16 februari op school. 

 
        …………………………………………… 

         (handtekening) 

 

 

……………………………………………………………………………………………………. 

Formulier invullen en ten laatste op woensdag 15 februari inleveren 

 

Naam     ………………………………………………….     Klas ………….  

 

schrijft in voor:  

hot dog     …. x 1,20 euro = …….. 

  hot dog (halalvlees)  …. x 1,20 euro = …….. 

coca cola   …. x 0,50 euro =  …….  

limonade   …. x 0,50 euro =  …….  

fruitsap    …. x 0,50 euro =  ……. 

Wafel    …. x 0,50 euro =  ……. 

chocomel koud  …. x 0,50 euro =  ……. 
 

          ----------- 

 

en betaalt       ……..   euro 


